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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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatás napelem park építéséről. 
Nagypall Község Önkormányzata az 1345 hrszú ingatlant 25 évre bérbe adta a 
Pálmafa 57 Kft.- nek abból a célból, hogy a területen napelem park épülhessen. A 
beruházás során 498 kW teljesítményű napelem park és transzformátor állomás épül. 
A beruházás márciusban megkezdődik. A beruházást követően a fiatalok által 
használt kispálya, a terület elejére fog átkerülni.   
 

Grátz Erika - polgármester 
 

 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- 

Kindergarten und Küche Pahl 
 

Kedves Olvasó! 
 
Beköszöntött a február…Elérkezett a farsang, a bálok időszaka. Hosszabbodnak a 
nappalok, rövidülnek az éjszakák. 
Január 28-29-30-án Méhes-mézes napokat tartottunk az óvodában. Beszéltünk arról, 
hogy a méz sokoldalú táplálék. Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, táplálja az 
izmokat, nyugtató hatású, Illat- és aromaanyagai étvágyjavítók, némelyikük 
fertőtlenítő, fájdalomcsillapító hatású. Ráhangolódásként meghallgattuk és el is 
táncoltuk a Mackó Lackó című dalt, melyet nagyon élveztek a gyermekek. 
Beszélgettünk a méhek életéről, majd buborékfóliával méhkast, az ujjukkal pedig 
méheket festettek ovisaink. Mozgásos percek keretében méhecskés játékokat 
játszottunk. Végül diós-mézes sütit sütöttünk, melyet ebéd után elfogyasztottunk. 
Másnap megismerkedtünk a méhész munkájával. Megbeszéltük, hogy a mézet a méh 
a virágok nektárjából gyűjti össze, a saját szervezetében átalakítva, a lépek sejtjeiben 
raktározza. Gyermekeink kis méhekké változva, szívószállal gyűjtötték a virágport 
/pattogatott kukoricát/, amit a kaptárba szorgoskodtak össze. Megmutattuk, hogy a 
lépből gyertyát is készítenek. Köszönjük a termelőnek, Tojzán Zoltán pécsváradi 
méhésznek a mézfelajánlásokat! A harmadik mézes napunk barkácsolással 
kezdődött. Kinder tojás tarókból méheket, WC papír gurigából a lépek sejtjeit állítottuk 
össze. A méz jótékony hatásait bemutató plakátot is készítettünk. Február 2-a 
Gyertyaszentelő nap, melyet régen a tavasz kezdetének tartottak. Ilyenkor fáklyás 
körmeneteket rendeztek. A falusi emberek ezen a napon megszentelték a 
templomban a méhviaszból készült gyertyáikat. A néphiedelem szerint ezen a napon 
ébred fel a medve téli álmából. Kijön a barlangjából, hogy megnézze milyen az idő. 
Ha süt a nap és meglátja árnyékát, megijed és visszabújik. Amennyiben hideg időt 
tapasztal, kint marad és hamarosan eljön a tavasz…… Ebből az alkalomból január 
31-én és február 1-én Mackó napokat szerveztünk óvodánkban, mely immár hatodik 
éve hagyomány nálunk. Erre az alkalomra minden gyermek elhozta otthonról kedvenc  
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maciját, macis ruháját, macis könyveit és macis CD-jét. A kis „bocsok ” kóstolták a 
mézes sütiket, málnaszörpöt, mézes teát ittak, macikkal tornáztak, macis filmet 
néztek, macikat rajzoltak, macis formákat színeztek, sajtos dobozból maci fejet 
barkácsoltak, 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. Beszélgettünk a medvék 
életéről Készítettünk barlangot is, ahova szívesen bújtak be kicsi ovis bocsaink  
Február 8-án tartottunk ovis 
farsangunkat. E hagyománnyá 
vált jeles napon gyermekeink 
műsorral is kedveskednek a 
megjelent vendégeknek. 
Jelmezbe öltözve, Mackó Lackó, 
valamint a méhek (óvó néni, 
dadus néni) kíséretében vonultak 
dalolva az óvodából a 
Kultúrházba, ahol előadták 
műsorukat. Rendezvényünkön a 
farsangi műsort díszes felvonulás 
követte. Ovisaink egyenként 
bemutatkoztak, és elmondták, 
hogy milyen jelmezt öltöttek. 
Ezután tánc, szórakoztató játékok és tombolasorsolás következett. A nyitó táncra 
óvodásaink felkérték anyukájukat, apukájukat… illetve egyik kislányunk a papáját. Az 
idei évben is nagyon sok értékes tombola felajánlással járultak hozzá rendezvényünk 
sikeréhez. Köszönjük a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pécsi 
Állatkert, a Pogányi Zsályaliget Élménypark, a Közfoglalkoztatottak Háza, a 
székelyszabari Illés KFT, Zsuzsi óvó néni, Ádi zöldséges bácsi és a Mosolyország 
Játszóház támogatását. Az ovis jelmezbál a szülők segítségével valósulhatott meg. 
A szülők a színes és változatos télűző jelmezek elkészítése mellett időt szántak arra 
is, hogy süteményt süssenek, szendvicset készítsenek, tombolatárgyakat 
vásároljanak, árusítsanak és a büfében is helyt álljanak. Mindezt gyermekeik örömére 
és az óvoda támogatása érdekében. Köszönjük szépen kedves Anyukák! Az óvó 
nénik és a dadus néni eladásra farsangi álarcokat, szemüvegeket, és kalapokat is 
készítettek. Rövid farsangtemető műsorunkra és a program zárására meghívtuk 
szomszédunkban farsangoló iskolásokat és vendégeiket is. A dalok, versikék 
elmondása után gyújtottuk meg a telet jelképező kisze bábot, majd a nagy tűzre 
dobták saját kis kiszéiket, melyeket az óvodában barkácsoltak. A gyerekek szavaival 
élve...” nagyon jó volt a buli…, mikor lesz megint farsang????” A bál sikerességét 
köszönjük főtámogatónknak, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, és 
elnökének, Bérces Attilának. Úgy éreztük ismét egy remek hangulatú, farsangi 
mulatságot töltöttünk el ezen a napon, melyet a megjelent nagyszámú vendégsereg 
is igazolt….és azóta nagyon várjuk a tavasz eljövetelét! 
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Február 13-án Pécsre utaztunk a Mosolyország Játszóházba. A tulajdonos asszony 
Ébert Judit a tombolasorsolásra 3 db 6 belépésre szóló bérletet ajánlott fel és mellé 

egy Valentin napi kedvezményes 
csoportos belépővel is támogatta 
óvodánkat.  A Játszóház idén is 
lenyűgözte gyermekeinket…csak 
az egy órás időtartam túlságosnak 
rövidnek bizonyult. Távozásunkkor 
ajándékba még lufit is kaptak a 
kicsik. 
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 a gyermekekkel szivecskés szívószál ajándékot készítettünk. Ezután 
mindenki kihúzta egy társának a jelét és Őt ajándékozta meg az általa készített 
Valentin napi kedvességgel. Megbeszéltük az e naphoz fűződő népi hiedelmeket, és 
azt is, 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 21-én Bergmann Marianna fényképész húsvéti fotózása volt az óvodában, 
melyet gyermekeink minden évben izgatottan várnak. Örömünkre ugyanezen a napon 
értesültünk a reménypusztai Rovitex Hungária KFt újabb hulladék anyag 
támogatásáról, melyet barkácsolásainkkor nagyon jól tudunk hasznosítani. 
Február 22-én Fischerné Virág Éva vezetésével „Fogápolás” témakörben Egészség 
napot szerveztünk az óvodában. A foglalkozás „Bori a fogorvosnál” című mesével 
kezdődött. Ezután képekkel illusztrálva a gyerekekkel együtt megbeszélték, hogy mi 
a jó és mi a rossz a fogaknak. Szemléltető eszközök segítségével gyakorolták a 
helyes fogmosás technikáját. A mosdóban Éva megnézte gyermekeink fogkeféit, 
majd egy közös fogmosás után plakkfestés következett. A plakkfestő tabletta 
figyelmeztet a káros foglepedék jelenlétére a fog felületén és figyelmeztet azokra a 
területekre, ahol javítani kell a tisztítás hatékonyságán fogkefével vagy fogselyemmel. 
Ezt nagyon élvezték a gyerekek. A délutáni pihenő előtti mese is természetesen a 
helyes fogápolásról szólt. 
A fent leírt események alapján e „rövid” hónap is igen mozgalmasnak bizonyult, 
melyekből sok örömteli élménnyel gazdagodtunk. 

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

 
Az elmúlt hónap is eseménydúsan telt az iskolások életében. Február 8-án tartottuk 
farsangunkat, amely 
nagyszerűen sikerült. A 
délelőtti jelmezes tanítás 
után fergeteges buli 
kerekedett. Köszönjük a 
szülőknek és nevelőknek, 
hogy eljöttek, velünk 
mulattak és hogy rengeteg 
felajánlás érkezett a 
tombolasorsoláshoz, illetve 
a büfébe! Köszönjük a 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a 
támogatást! Köszönjük az 
Óvodának, hogy velük 
űzhettük el a telet a tábortűz mellett! Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, akik 
önállóan tanulták be produkcióikat. 

Február 20-án Nagypall Község 
Önkormányzatának köszönhetően 
ellátogathattunk Pécsváradra a 
Fülep Lajos Művelődési 
Központba, ahol a Pécsi 
Szimfonietta Játsszunk zenét! 
című műsorán kapcsolódhattunk 
ki.  
A II. félévtől kezdve bevezettük a 
„mindennapos fogmosást” az 
Iskolában. Ehhez kapcsolódóan 
február 22-én a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályáról érkezett hozzánk 
Fischerné Virág Éva, aki a helyes 

fogápolással kapcsolatban tartott játékos foglalkozást. A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat és nagyon sokat tanultak a délelőtt során. 
A sikeres első félév után továbbra is azon vagyunk, hogy megtalálva a közös hangot, 
aktívan részt vegyünk Nagypall életében úgy, hogy közben szem előtt tartjuk 
tanulóink előmenetelét, és természetesen a Szülők és a Falu kéréseit. Köszönjük 
mindenkinek a megértését, segítségét, úgy gondolom, közösen sokat tudunk tenni, 
hogy a gyerekek boldogan éljék meg mindennapjaikat ebben a kis idilli közösségben. 

Fischer Dóra - tanító 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A német önkormányzat február hónapban nagyobb összeggel támogatta mind az 
óvoda mind az Iskola farsangi rendezvényeit, mely rendezvények elmondhatóan jól 
sikerültek. 
2019. február 24. napján emléksétával emlékeztünk az 1944-ben tömegesen 
elhurcolt polgári lakosságra, akik egy része sajnos már nem térhetett vissza a 
munkatáborokból. 1944. december 22. napján a parancsot kapott a lakosság, hogy 
minden német származású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni 
tartozik a kijelölt helyen és időpontban. Az „elhurcoltak” gyalogosan fegyveresekkel 
őrizve tették meg az újukat, Geresdlak – Fazekasboda – Nagypall vonalon 

Pécsváradig, ahonnan 
Pécsre szállították őket, 
majd onnan munka-
táborokba. 
A falu lakosságából a sétán 
40 fő vett részt, akik a séta 
végén részt vettek 
Pécsváradon a megem-
lékezésen és az emlék-
tábla koszorúzásában is. 
Az Önkormányzatok ezt a 
részvételt igyekeztek 
meghálálni, és így a 
visszatérő sétálók részére 
ebéddel kedveskedtek. 
Az emlékséta megvaló-

sítása akként történt, hogy a Német Önkormányzat együttműködési megállapodást 
kötött Geresdlak Község Német Önkormányzatával és ezen együttműködés 
kerestében megszervezésre került a Málenkij Robot emlékséta, mely sétához így 
csatlakozott Nagypall Község Önkormányzata is. 
Az önkormányzatunk köszöni szépen mindenkinek a részvételt és reméli, hogy a 
jövőben ez egy folyamatosa állandó programja lehet a közösségnek az elődök 
tiszteletére és emlékére, az utódok okulására. 
 
 

Bérces Attila 
elnök 

 
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-RE  
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Ez évi első klubestünket február 18-án tartottuk, ahol beszéltünk a 2019 évi 
programokról, és az első negyedéves névnaposokat köszöntöttük meg.  

 
Hagyományos fánksütő versenyünket március 2-án 
szombaton 15 órától rendezzük meg.  
A versenyre nem csak klubtagok jelentkezhetnek, hanem 
minden Nagypallit szívesen látunk. 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 
Az egyesületünket megkereste a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi 
szerepvállalás” projekt Baranya megyei csoportja, és kérték, hogy ismertessük kis 
falunk közösségi életét, az „Aktív Közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét 
szolgáló szakmai műhelynapon”. 
A beszámoló 2019. február 14-én volt ahol Bérces Boldizsárné és Tamás Lőrincné 
vett részt.  A 20 perces beszámoló címe ” Egy 400 lelket számláló falú közösségi 
élete”. Az előadás után sokon érdeklődtek és kérték az elérhetőséget. 

 
 
 
 
 
 
Nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy ezt a kis 
falut képviselhettük. 
 
 
 
 
 

 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
 
 
 Február hónap 12. napján volt szerencsém részt venni a 
Csorba Győző Könyvtár szakmai napján, amit a pécsi 
Kodály Központban tartottak meg. 
A szakmai napot Miszler Tamás igazgató nyitotta meg, őt 
követte Szöllősi Gréta osztályvezető előadása, amelyben 
bemutatta az elmúlt év eredményeit, illetve beszélt a 
baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019-es 
év fontosabb dátumairól, tudnivalóiról. Részletesen 
ismertette továbbá a tavalyi év során, a szolgáltató 
helyeken és a könyvtárbuszokon végzett használói 
elégedettségmérés eredményeit.  
 

 
Dr. Zámbó Alexandra adatvédelmi szakértő az új adatvédelmi jogszabály rejtelmeibe 
vezetett minket be. Előadásában kiemelten, példákkal mutatta be a jogszabály azon 
részeit, amelyek kiemelten érintik a szolgáltató helyeken dolgozó kollégák munkáját.  
Az előadások után jött a gyakorlatiasabb része a napnak, foglalkozásokon vehettünk 
részt. A workshop jellegű programon segítséget és ötleteket kaptunk gyerek, illetve 
felnőtt filmekhez kapcsolódó foglalkozások megtartásához, ezt mindenképpen 
kamatoztatni szeretnénk nálunk. 
 

Ami konkrétumot ezzel kapcsolatban tudok mondani, hogy 
március 20-án elindítjuk KönyvtárMozi programunkat! A program 
része lesz egy bevezető beszélgetés a film témájáról, majd a film 
vetítése után lezárjuk tapasztalatok megosztásával az estét. 
Pontos kezdésről plakátot találhatnak a könyvtárnál, illetve a 
buszmegállónál. 
Várok mindenkit sok szeretettel, szeretnék egy jó hangulatú estét 
varázsolni mindenki számára! 

 
 
 
 

Jusztin Levente 
könyvtáros 
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Emlékezzünk együtt az 1848. március 15-ei forradalom és szabadságharc hőseire! 
Szeretettel várjuk a község lakosságát 2019. március 13-án, szerdán 10 órai 
kezdettel a Petőfi utcai Kopjafánál, ahol megtekinthetik az iskolás és az óvodás 
gyermekek ünnepi műsorát. 
 
 

 
 

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

rendelkezésükre 
 

Március 19 kedd: 09:00.-11:00- óráig 
Március 21 csütörtök: 14:00.-16:00- óráig 

 

 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

 
Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 

 
 
 

 
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/

