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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
 

Kedves Olvasó! 
 

Egyre gyakrabban ébredünk már madárcsicsergésre, életkedvünk szépen lassan az 
egekbe szökik. A tavasz az ajtón kopogtat.  
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. 
Csoportajtónkra elkészítettük tavaszi évszakfánkat. 
Óvodánk 2017. szeptember havában nyerte el a megtisztelő Zöld Óvoda címet. 
Ennek kapcsán, a szemléletformáláson és szelektív hulladékgyűjtésen kívül 
rendszeresen megemlékezünk a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról. 
Mivel a gyermekekkel szívesen barkácsolunk, így március 1.-én az Újra papír 
világnapjára készülve sok érdekes és hasznos dolgot kipróbáltunk. Újságpapírt 
tömtünk a cipőnkbe, hogy szép formája maradjon. Morzsa seprűt is készítettünk és 
megtapasztaltuk, hogy a papír törékeny tárgyak csomagolására is ragyogóan 
alkalmazható. Papír gyöngyökből ékszereket is készítettünk. Régi újságokból merített 
papírt gyártottunk. A délelőtt zárásaként újságos táncot játszottunk. 
Március 2.-án a „Könyvtárellátó Nonprofit KFT-től” 2 db Kiss Kata Zenekar „Magyarból 
Jeles” CD-t kaptunk ajándékba, melyek segítettek nemzeti ünnepünk méltó 
megünneplésében. 
Március 8.-án NŐNAP volt az óvodában. A kisfiúkkal apró kis ajándékokat (varrott 
tulipánokat) készítettünk a kislányoknak, anyukáknak, konyhás néniknek, tanító 
néniknek és a Polgármesteri Hivatal női dolgozóinak. Az ovis kislányok viszonozva a 
fiúk kedvességét, megvendégelték őket, gyümölcssalátát készítettek nekik. Másnap 
beszélgettünk arról, hogy otthon ki hogyan ünnepli a nőnapot. 
Március 10.-én NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOT tartottunk, mely a gyermekek 
részére óvodai szünet volt. 
A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézménye által 
szervezett szakmai napon Zsuzsi óvó néni vett részt. 
Március 12.-én Ügyes Kezek szakköri foglalkozás keretében Bérces Erzsi nénivel 
csuhéból kokárdát készítettek óvodásaink. 
A március 15.-ei eseményekre rövid kis műsorunkkal március 14-én délután 
emlékeztünk meg Nagypallon a Kultúrházban. Az óvodai dolgozók és az óvodások 
nemzeti színű kokárdát tűztek kabátjukra. 
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A program részét képezte a „Trombita harsog, dob pereg” című pályázatra való 
benevezés óvodásaink közös alkotásaival. A díjak kiosztása a megemlékezés után 
következett. 
A kokárda-és rajzpályázatra benevező gyermekek oklevelet és 1-1 Milka bonbont 
kaptak jutalmul munkáikért. 
Az ünnepélyen Kajos Valéria tanítónő köszöntötte a megjelenteket majd 
megemlékezett a nemzeti ünnepünkről beszédével, az óvodás és általános iskolás 
gyermekek pedig kis műsorukkal.  A „Nemzeti Dalt” közösen szavalta el minden 
résztvevő. A program zárásaként nemzeti színű kalács várt ránk. 
A „Víz világnapját” minden évben kiemelten fontosnak tartjuk, és hisszük, hogy már 
ilyen kicsi korban meg kell tanítani a gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. A világ 
szinte minden állóvize és folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk érkező 
generáció sorsa múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészletével, hogyan 
óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alapvető elemét. Egész héten a vízhez kapcsolódó 
programokkal, feladatokkal tettük próbára a gyermekek leleményességét, aktivitását. 
Volt vízzel kapcsolatos találós kérdés, mese, vers, sőt a Víz világnapján (március 22.-
én), kék színű ruhában, kiegészítőben pompázó felnőttek és gyermekek 
kísérletezgethettek a vízzel. Megfigyeltük a különböző halmazállapotait, vízzel töltött 
poharakból zeneszerszámot készítettünk. Beszélgettünk a vízben élő állatokról, saját 
készítésű halacskákkal, rákokkal népesítettük be az „akváriumot”. A szelektíven 
gyűjtött műanyag palackokból halakat barkácsoltunk. Játékosan utánoztuk a vízi 
állatok életszerű mozgását. Esővarázslóként dalokkal, hangutánzással kérleltük az 
eső érkezését.  

 
A víz ízét 

kóstolással 
éreztettük meg. 
Vízzel teli talpas 

poharakkal 
koccintottunk, jó 

egészséget 
kívánva 

egymásnak. A 
Víz világnapját 
az udvaron 
buborék fújással 
zártuk. 
 

 
 
Március 22.-én és 23.-án volt a beíratás az óvodánkban a 2018-2019-es nevelési 
évre.  
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Március 25.-én részt vettünk a Kézműves Házban a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Közhasznú Egyesület által szervezett „Húsvéti készülődés és tojásírás” 
rendezvényen, ahol óvodásaink kedvükre csuhézhattak, tojást írhattak és 
mézeskalácsot is süthettek. Mi dolgozók pedig nagy örömmel vásárolgattunk a 
szebbnél szebb kézműves portékákból. 
Március 26.-án Bérces Hajni vezetésével az „Ügyes Kezek” szakköri foglalkozás 
keretében kifújt tojásokon a tojásírás és festés technikájával ismerkedhettek meg 
apróságaink. Köszönjük szépen Hajni!  

 
Március 28. -án tartottuk HÚSVÉTI ÜNNEPSÉGÜNKET és a locsolkodást az oviban. 
Kislányaink ajándékot készítettek, otthonról pedig édességet hoztak a locsolásért a 
fiúknak. 
A Polgármesteri Hivatal, az Iskola, az Óvoda és a Konyha női dolgozóitól édességet 
kaptak a locsolásért viszonzásul a fiúcskák. A húsvétra lázasan készülődtünk már 
egész hónapban. 
A nyuszika fészke édességgel és játékokkal telt meg ebben az évben is gyermekeink 
nagy örömére.  
 
 

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

Nagypalli Iskola 
 

Szabó Lőrinc: Tavasz 
 

"Mi az?" - kérdezte Vén Rigó. 
"Tavasz!" - felelt a Nap. 

"Megjött?" - kérdezte Vén Rigó. 
"Meg ám!" - felelt a Nap. 

"Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó. 
"Szeretlek!" - szólt a Nap. 

"Akkor hát szép lesz a világ?" 
"Még szebb és boldogabb!" 

 
 
Március 8-án az óvodás fiúk kedves verssel és barkácsolt tulipánnal, az iskola fiú 
diákjai pedig csokival és a tavasz közeledtét is jelző filc-virág dísszel köszöntötték fel 
az iskolás lányokat és a tanító néniket. 
 
Márciusban látogattunk el a Filharmónia sorozat idei utolsó előadására Pécsváradra. 
Most a harmonikával ismerkedhettek meg a gyerekek az interaktív hangversenyen. 
Köszönjük a részvételi lehetőséget a Magyar Német Barátság Klubnak. 
 
A hónap közepe, március idusa, idén is alkalmat adott az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeinek felidézésére, hősei előtti tisztelgésre. 14-én délután a 
kopjafánál tűzte le minden iskolás a nemzeti színű szalagját/zászlaját/kokárdáját. 
Ezután a Kultúrházban hangzott el Kajos Valéria ünnepi beszéde, az óvodások 
műsora után a 3-4. osztályosok zenés-verses megemlékezése, amit Németh Anita 
tanított be. 
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A műsor után a Nagypall Község Önkormányzata által előzőleg meghirdetett rajz- és 
kokárdakészítő verseny eredményhirdetése következett. A résztvevők bonbont 
kaptak, a helyezettek bonbont és oklevelet. Majd nemzeti színű kalácsból 
falatozhattak az ügyes kezűek. A pályaművek elkészítésében Kajos Valéria és 
Takács Tímea is segédkezett. 
 
Március 22-én az iskola hagyományai szerint megemlékeztünk a víz világnapjáról. 
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, március 28-án, a tanórák mellett közös 
iskolai húsvétozással búcsúzunk egymástól, kis pihenő után április 9-én újra 
találkozunk. 
 
A gyerekeknek, tanítóknak kellemes pihenést, minden kedves Olvasónak 
locsolásban, piros tojásban gazdag, kellemes húsvéti ünnepeket! 
 

Takács Tímea 
tanító 

 
 
 

Március 15-ei megemlékezés! 
 

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hősei megemlékezésének alkalmából, 
mint minden évben megrendezésre került a Kultúrházban a március 15-ei 
ünnepélyünk, ennek alkalmából rajzpályázat is lett hirdetve, amire a gyerekek 2 
kategóriába nevezhettek be egy kokárda készítő és egy húszár rajzolás. Elsőnek a 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl műsorát nézhettük meg, 
utána a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Nagypalli Iskolájának 
műsorát láthattuk. Ezután a rajzpályázat és a kokárdakészítő pályázat 
eredményhirdetése következett. Rengeteg szép munka érkezet, amit ezúton is 
köszönünk a gyermekeknek. Nehéz dolga volt a pályázati munkák elbírálásában 
Nagypalli Község Önkormányzatának 3 dolgozójának Csirke Ildikó, Nagyági Béláné, 
Soós Istvánnak. Köszönöm segítségüket. Polgármester asszonyunk engem kért fel 
az eredményhirdetés lebonyolítására és a díjak átadására, melyet a Nagypall Község 
Önkormányzata támogatott idén, köszönjük. Az eredményhirdetés után nemzeti 
színekben pompázó kalácsot fogyaszthattak a résztvevők.  Öröm volt számomra, 
hogy részt vehettem ezen a meghitt alkalmon. 

 
Kriklerné Kocsidi Tímea 

Kulturális Közösségi Munkás 
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BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Pécsváradi Járás 
 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról 
I. Az általános iskolai beiratkozás ideje 
A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja: 
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között 
2018. április 13. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között 
A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti 
időpontban 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. 
II. Tanköteles kor 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2018/2019- es tanévben 
a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született – és tankötelezettségük teljesítését 
még nem megkezdett – gyermekek válnak tankötelessé. 
III. Az iskolai felvételről szóló döntés 
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az 
általános iskolákban, illetve a https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir_korzet_pub 
oldalon található információ. 
A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói 
jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést 
megalapozó indokolással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt 
(gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatást. 
IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat 
Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában 
a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében 
jogorvoslati eljárást indíthat. 
A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású 
iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül 
másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik 
jogerőssé. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon 
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 
Kelt: Pécsvárad, 2018. március 08. 
 

Dr. Emődy Balázs Levente 
járási hivatalvezető 
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KÖNYVTÁR HÍREK 

 
Kedves Olvasók! 

 
Először is szeretném elmondani, hogy ebben a hónapban számos új könyv érkezett 
a könyvtárba, közöttük számos gyerekkönyv, szakkönyv, történelmi és romantikus 
regény, DVD film és mese. 

 
 
 
A gyermekeknek többek között ajánlom Tatu és Patu 
kalandjait. Ők testvérek, akik Furaváron laknak és időnként 
furcsán viselkednek. Lelkesen tanulmányozzák világunkat, 
és számos csodával találkoznak. Történeteiket több kötetben 
is megismerhetjük. 
 
 
 
 

Megérkezett a HUNYADI történelmi regénysorozat kilencedik, 
utolsó előtti kötete. Ebben a kötetben Hunyadi Jánost 
felemelkedésének csúcsán, immár Magyarország 
kormányzójaként láthatjuk. 

 
 
 
 
 
A romantika szerelmeseinek pedig Catherine Rider Csók New 
Yorkban című regényét ajánlom, amely egy magával ragadó 
romantikus történet. 
 
 
 

Programajánló: 
Április 19-én 17:30-kor  Beszélgetés D. Setterfield A tizenharmadik történet c. 
könyvéről 
"Margaret Lea kisasszony egy angol kisvárosban éli nem túl izgalmas életét. 
Édesapjával egy antikváriumban dolgoznak. Egy nap furcsa levelet kap Miss 
Wintertől, aki felkéri írja meg az ő életrajzát. Margaret kideríti, hogy bár sokan írtak 
már az életéről, karrierjéről, úgy tűnik mindannyiszor más változattal lepte meg a 
közönséget. A lány elindul a nő házába, ahol még több titok, meglepetés és szellemi 
kaland vár rá." (moly.hu) 
Helyszíne a Tudásközpont. 
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Várom továbbra is a könyv- és DVD kéréseket, és természetesen az olvasni vágyó 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt! 
Emellett szeretném kérni a lejárt kölcsönzési határidejű könyvek mielőbbi vissza 
hozatalát! 
2018. április 17-én, kedden, a könyvtár 08:00-12:00 között tart nyitva, a többi napon 
a megszokott időpontokban várok mindenkit! 
 

Papp- Dobszai Anikó 
könyvtáros 

 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

 
 
Virágvasárnap tartottuk meg a hagyományos húsvéti készülődést és a vásárt. 
Rendezvényünkre ez évben is számmal jöttünk össze. A résztvevők készíthettek 
fűzvesszőből ajtó, - ablak díszeket, mézeskalácsból tojásokat nyulakat lehetett 

díszíteni, hímes tojásokat 
festettek, valamint az 
elmaradhatatlan csuhé 
nyulak is készültek. 
A résztvevőket meleg teával 
és libazsíros kenyérrel 
kínáltuk. 
A kézműves foglalkozások 
mellett kézműves vásár is 
várta az érdeklődőket. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bérces Boldizsárné - elnök 
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X. Nagypalli Bormustra borverseny 

 
2018. március 24.-én került megrendezésre a X. Nagypalli Bormustra borverseny. A 
bírálat iránt az előző évekhez hasonló mértékű érdeklődés mutatkozott. A bírálatra 84 
bort neveztek, 46 fehérbort, 12 Rose bort, 1 schiller bort és 25 vörösbort.  A nevezők 
öt településről érkeztek, Nagypall, Pécsvárad, Zengővárkony, Mecseknádasd, 
Villány. Az értékelés eredményeképp 24 aranyérem, 42 ezüstérem, 14 bronzérem és 
3 oklevél született. A borok kiváló minőségét, és a boros gazdák hozzáértését mutatja 
az eredmény! A bírálóbizottság tagjai: Havrán István a bizottság elnöke, Dr Khidhir 
Kinan Mohamed, Ritlinger Károly. A legeredményesebb gazda Gondos János lett. A 
bírálat legjobb fehérborát a Dobszai Pince, a legjobb rosé borát Bérces Attila, és a 
legjobb vörös borát a Koch Lajos nevezte. „Nagypall Bora 2018” díjat Simó Csaba 
Vörös Cuvée bora nyerte el.  Gratulálunk az elért eredményekhez minden gazdának!  

 
Az est kezdetén Grátz Erika polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. Ezután 
következett az eredményhirdetés, a vacsora és a felhőtlen, jókedvű beszélgetés, és 
nótázás. A X. borverseny alkalmából egy kis zenés énekes műsorral kedveskedtünk 
a rendezvényen megjelenteknek. Götz Attila és Stubendek Katalin műsorát 
tekinthettük meg. Az est további részében Józsa László zenével kísérte a nótázókat. 
Vendégeink közt köszönthettük Boris Sándor nótaénekest, és a zengővárkonyi 
tánccsoport Köpüfa rezesbandáját is.  
A résztvevőknek köszönet a nevezésért, és a jó hangulatú estéért! 
A rendezvényt támogatta a Nagypalli Önkormányzat és a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szódát a vacsorához Balla Zoltán biztosította. 
Köszönet a támogatóknak! 
  

Dobszai Krisztián      
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Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre 

 

Április 17.  Kedd 09:00-11:00 óráig 

Április 19. 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 (09:00-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/

