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A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület szeretettel hív és vár minden 

érdeklődőt, 

2019. április 14-én, Virágvasárnap 
13:00 – 17:00  óra között megrendezésre kerülő 

 
Húsvéti Kézműves vásár és játszóház 
rendezvényünkre a Kézműves Házba. 

Nagypall, Szabadság u. 5. 
 

Lehelőség lesz tojásírásra (hozott 
tojásból), csuhé nyulak készítésére,  

mézeskalács sütésre. 
 

 
A Nagypalli Kézműves Műhely termékei is megvásárolhatók lesznek a helyszínen. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata település környezetének szépítése érdekében a 
lakosság számára környezetszépítési versenyt hirdet meg az alábbi címmel: 
  

„ Virágos ablak – virágos udvar” 
 

A versenyre várjuk a Nagypalli porták tulajdonosait, akik vállalják, hogy ablakaikat 
udvaraikat virágosítják, gondozzák, ezzel hozzájárulnak településképünk 
gondozottságához, színesítéséhez. 
Minden pályázó ajándékban, míg a legszebb porták pénzjutalomban részesülnek.  
I.hely 30.000.-Ft, II.hely 20.000.-Ft, III. hely 10.000.-Ft 
A portákat a képviselőtestület tagjai és a polgármester közösen fogják értékelni, 
ezáltal ők a versenyben nem indulhatnak.  
A versenyre jelentkezni 2019. április 30-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban egy 
jelentkezési lap kitöltésével. 
A zsűri tagjai június 15-ig elvégzik a porták értékelését. Eredményhirdetés, díjak 
átadása 2019. július 6-án, a Falunapon lesz.  
 

Grátz Erika 
polgármester 

 
 

 
TAVASZI LOMTALANÍTÁS 

 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás időpontja 
2019. április 12-én, pénteken lesz. 

 
A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni. 

 
Az akció során nem helyezhetőek ki: 

• Építési törmelék 
• Állati tetemek 

• Veszélyes hulladék 
• Elektronikai hulladék 

 
 
 

DÉL-KOM Nonprofit Kft. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- 

Kindergarten Pahl 
 
 

 
 
Kedves Olvasó! 
E l é r k e z t ü n k a márciushoz. Végre hosszabbodnak a nappalok, már a bőrünkön 
érezhetjük a tavasz érintését és illatát… 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 és közeleg a Húsvét, a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe. A napsütéses idő jókedvet varázsol… a tél után végre ismét 
élettel telivé kezd válni környezetünk.  
Március hónap páratlan izgalmakat hozott számunkra. Szinte egymást érték 
programjaink. 
Március 1-én az „Újra papír napján”felhívtuk a gyermekek figyelmét az 
újrahasznosításra, valamint az újra papír 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 csákót, csónakot hajtogattunk, papírkardot sodortunk. Papírmasé 
technikával léghajókat készítettek a gyerekek. A délelőtt zárásaként újságos táncot 
játszottunk. 
Március 4-én az Ügyes Kezek szakköri foglalkozás keretében Bérces Erzsi nénivel 
csuhéból kokárdát készítettek óvodásaink. 
Március 5-én Húshagyó kedd éjszakáján véget ér a farsangi időszak. Húshagyó kedd 
éjfélig tartó időszakot nevezték farsang farkának. Ezen a napon az oviban jelképesen 
eltemettük a telet. Gondűző, termésvarázsló a farsang farkának minden szokása. 
Ilyen az állatlakodalom, a sardózás és a lányok életvesszővel való” megütögetése”. 
Március 6-án Hamvazó szerda a farsang utáni első nap. A húsvétot megelőző 40 
napos böjt kezdete. E napon-az előző évi Virágvasárnapi barka hamvaiból- keresztet 
rajzolnak a hívők homlokára. Beszélgettünk a hagyomány eredetéről, ismerkedtünk 
a hamuval, a kereszttel, mint jelképpel. 
Március 7-én, Mohácson a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ tájékoztatót tartott az 
intézményvezetők számára a pedagógusminősítés, a tanfelügyelet és az intézményi 
önértékelés időszerű kérdéseiről, melyen én is részt vettem. 
Március 8-án fiaink versikével és ajándékkal köszöntötték fel a Polgármesteri Hivatal, 
az Iskola és az Óvoda női dolgozóit, valamint az óvodás- és iskolás kislányokat. A 
felnőtt hölgyeknek nyaklánccal, az óvodás kislányoknak karkötővel, az iskolásoknak 
pedig könyvjelzővel kedveskedtünk. 
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Március 13-án rövid kis műsorral emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. A műsor 
idejére nemzeti csákókat öltöttünk, kabátjainkra kokárdát tűztünk. A műsor végén 

zenére elhelyeztük a kopjafánál a 
gyermekekkel az általuk barkácsolt nemzeti 
szimbólumot. Szirmai Marika néni és Évi a 
műsorunk után gyermekeink nagy-nagy 
örömére az otthonukban megvendégeltek 
bennünket és még nyuszit is simogathattunk. 
Köszönjük a sok finomságot és az önfeledt 
játék lehetőséget udvarukon! Szirmai 
Gábornak köszönjük, hogy ismét megjavította 
hintánkat, a gyermekek kedvenc udvari 
játékát. 
Március 14-én regisztráltunk az OGYÉI által 
meghirdetett 10. „Happy Hét” programra, 
melynek időtartama 2019. március 18-22 volt. 
Heti tevékenységeinkről készült fotókat 

feltöltöttük, a gyermek rajzokat pályázatra benyújtottuk. Programjainkról beszámolót 
is készítettem. 
Március 18-án elmentünk a természetbe, elsétáltunk a közeli parkba. Beszélgettünk 
a gyermekekkel a természet szépségeiről, a tavasz beköszöntéről, a vizek 
védelméről. Megbeszéltük, hogy márc.22.-e a Víz Világnapja. Séta közben 
megfigyeltük a tavaszi kerti munkálatokat, megneveztük a növényeket, virágokat, 
bogarakat- német nyelven is.  

Március 20-án a Boldogság Világnapja alkalmából 
gyermekeink alkotásaival beneveztünk a Boldogóra 
Program „Boldogság”rajzpályázatára. 
 „ 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. Felhívtuk 
a gyermekek figyelmét arra is, hogy miért fontos a víz az 
élőlények számára, és mire használjuk (mosakodás, 
fürdés, főzés, ivás, mosás, mosogatás…). Tavat 
építettünk, vizi állatokkal népesítettük be. Vízzel 
kapcsolatos dalokat énekeltünk, verseltünk. Beszéltünk 
a víz kártékony hatásáról, az árvízről.  
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Babzsákokból gátat építettünk, majd a mozgásos percek is a zsákok használatával 
zajlottak. Fújtunk buborékot, valamint kísérleteztünk is víz és szívószál segítségével. 
Nagyon élvezték a gyerekek a csipesszel való horgászatot is. A program zárásaként 
a pisztrángos tavakhoz kirándultunk Óbányára. 
Március 27-én részt vettem Pécsváradon a pécsváradi kistérség német nemzetiségi 
óvodavezetőinek kihelyezett szakmai bázisnapján.  
„ 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, eljártuk a gólya táncot. Napközben többször 
hallhattak mesét a gólyáról gyermekeink. 
Óvodánkban a beíratás a 2019/2020-as tanévre március 21-én (csütörtökön) és 
március 22-én (pénteken) volt 8 és 16 óra között. 
Jó egészséget, kellemes tavaszi hónapokat kívánok olvasóimnak! 

          Illésné Speiser Mária 
          óvodavezető 

 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
Március hónapban sem unatkoztunk, legyőztük a tavaszi fáradtságot! Március 8-án, 
Nőnap alkalmából nagy volt a mozgás. A fiúk lelkesen készültek, de azért a lányok 
sem tétlenkedtek. Nagy boldogság volt számunkra az Óvodások meglepetése, és 
reméljük, hogy mi is örömet tudtunk szerezni nekik, és az Önkormányzat dolgozóinak 
kis ajándékunkkal.  

Az érdeklődők március 13-án emlékezhettek az Óvodásokkal és velünk a 1848-49-
es forradalomra és szabadságharcra. A gyerekek versekkel, dalokkal és saját 
készítésű, nemzeti színű zászlókkal, virágokkal rótták le tiszteletüket. Az iskolások 
nagyon szerencsések voltak ebben a tanévben, hiszen egy hosszabb szünetet 
tartottunk a hónap közepén.  
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Még a hónap elején vetettük el a Vega-
Ház Kft.-től kapott paradicsommagokat, 
melyeket azóta is tanulóink gondoznak. A 
palánta – óvodánkban már nőnek a 
kihajtott növények, minden diákunk a 
saját kis paradicsompalántáját gondozza.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Úgy gondoljuk, hogy néha mi 
is megérdemlünk egy kis 
pihenést, ezért a szülőknek és 
a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak köszön-
hetően március 21-én moziba 
mentünk. Nagyon jól éreztük 
magunkat, pláne, hogy volt 
olyan diákunk, aki először járt 
moziban.  
 
 
Március 22-én megemlékeztünk a víz világnapjáról, Zsófi tanár néni érdekesebbnél 
érdekesebb tényekkel és feladatokkal készült. Március 25-én pedig a Könyvtárban 
Levente bácsi tartott előadást a biztonságos internethasználatról. 
 
 

Fischer Dóra - tanító 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre 
 

Április 16.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
Április 18. Csütörtök 15:00 – 16:00 óráig 

 
 

Az ebédbefizetés helye: Nagypall, Szabadság u. 26. (Takarékszövetkezet épülete) 
 

Mihály Emese élelmezési ügyintéző 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
 

Farsang utolsó hétvégéjén március 3-án rendeztük meg a hagyományos fánksütő 
versenyünket. Ez évben is két kategóriában hirdettünk versenyt, hagyományos és 
különleges fánkokkal lehetett nevezni. Versenyünkre a Hirdi Napsugaras Ősz 
Asszonykórus és a Pécsváradi 
Nyugdíjas Klub tagjai is részt 
vettek. A zsűri tagjai Kovács 
József, Kárpátiné Kovács Zita és 
Heiszler Istvánné voltak, és 23 
féle fánkból kellett kiválasztani a 
legszebb és egyben legfinomabb 
fánkokat. 
 
A hagyományos kategória 
helyezettjei: 

1. Grátz Erika 
2. Nidling Józsefné 
3. Schnell Ferencné 
4. Kaszás Jánosné 

 
 
 
 
Különleges fánk kategória 
helyezettjei: 
1. Bérces Attiláné 
2. Vogl Jakabné 
3. Schnell Lászlóné 
4. Dolha Boldizsárné 
Az eredményhirdetés után 
kötetlen beszélgetéssel 
folytattuk a délutánt és 
kóstolgattuk a fánkokat. 
Ismét egy szép délutánt 
töltöttünk együtt. 
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A Pécsváradi Nyugdíjas Körzeti Egyesület március 20-án, 30 fővel kirándulást 
szerveztek Nagypallra. A tagság 
nagyobb része gyalog, volt, aki 
kocsival vagy busszal érkezett 
Pécsváradról. Megtekintették a 
mosó forrást, a református 
templomot, kézműves házat 
valamint az újonnan berendezett 
falumúzeumot. 
Ezután a Nagypalli Magyar - 
Német Klub asszonyai vendégül 
látták őket finom töltött 
káposztával, kaláccsal és 
nagypalli bort szolgáltak fel 
hozzá. 
Minden klubtagnak köszönöm 
szépen a segítséget, mert ilyen rendezvényeket csak összefogással tudunk 
színvonalasan megrendezni. 
 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Egyesületünk ez évben is megrendezi a csuhé csütörtök foglalkozásokat. 
Az első foglalkozás április 4-én lesz, ahol délután egy órától négy óráig tojás írásra 
várunk mindenkit. Aki írni szeretne tojást, hozzon magával. 
 
Hagyományos húsvéti játszóházunk és vásárunk április 14-én Virágvasárnap kerül 
megrendezésre. 
 
Minden rendezvényünkre szeretettel várunk mindenkit! 
 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Március hónapban újra megcsapta egy kicsit a megújulás szele a könyvtárat, ugyanis 
hivatalosan is elindult a 
KönyvtárMozi Nagypallon! 
Március 19-én 16:30-as kezdettel 
lett A tizedes meg a többiek című 
film levetítve. A vetítés előtt 
beszélgettünk a film témájáról, 
történelmi hátteréről, illetve 
általam összegyűjtött 
érdekességekről is beszélgettünk. 
A vetítés végén pedig az 
élményről beszélgettünk.  
Összességében egy kellemes 
keddi késő délutánt töltöttünk el 
családias hangulatban. 
Köszönöm, aki eljött jól érezni 
magát, és engem is megtisztelt jelenlétével! Következő vetítés áprilisban lesz, erről a 
kihelyezett plakátokról kapnak részletes és pontosabb információt. 
 

Március 25-én az 
iskolásokat szólította meg 
az egyik könyvtári 
program. Ezen a hétvégén 
kezdődött az Internet 
Fiesta nevű, az internet 
használatával foglalkozó 
program, ennek keretén 
belül tartottam előadást a 
biztonságos internet-
használattal és a szociális 
média veszélyeivel 
kapcsolatban. A bő 1 órás 

előadás alatt megismerkedtünk a hírek és híradás módjaival és gyorsulásával, majd 
a Facebook, Twitter, Youtube és egyéb neves, nagy felhasználói bázissal rendelkező 
oldalakkal ismerkedtünk meg. 
A gyerekek élvezték, sokat tudtak mesélni ezek pozitív és negatív hatásairól. 
Remélem a jövőben megjegyzik azt, amit az előadás alatt összegyűjtöttünk fontos 
információkat. 
 

Jusztin Levente 
könyvtáros 
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XI. Nagypalli Bormustra borverseny 

 
2019. március 15.-én került sor a XI. Nagypalli Bormustra borversenyre leadott minták 
értékelésére.  
A bírálatra 79 bort neveztek, 48 fehérbort, 11 Rose bort és 20 vörösbort.  A nevezők 
három településről érkeztek, Nagypall, Pécsvárad, Zengővárkony. Az értékelés 
eredményeképp 23 aranyérem, 43 ezüstérem, 19 bronzérem és 14 oklevél született. 
A borok kiváló minőségét és a boros gazdák hozzáértését mutatja az eredmény! A 
bírálóbizottság tagjai: Havrán István a bizottság elnöke, Szabó Andor, Ritlinger 
Károly. A legeredményesebb gazda Dobszai József lett. A bírálat legjobb fehérborát 
a Krammer János, a legjobb rosé borát Dobszai pince, és a legjobb vörös borát a 
Gondos János nevezte. „Nagypall Bora 2019” díjat Bérces Attila Királyleányka bora 
nyerte el.   
Gratulálunk az elért eredményekhez minden gazdának!  
Március 16.-án, szombaton került megrendezésre az eredményhirdetés, majd ezt 
követően a vacsora, a felhőtlen, jókedvű beszélgetés, és nótázás következett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A résztvevőknek köszönet a nevezésért, és a jó hangulatú estéért! 
A rendezvényt támogatta a Nagypalli Önkormányzat és a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szódát Balla Zoltán biztosította a rendezvényre. 
Köszönet a támogatóknak!  

Dobszai Krisztián  
szervező    

 
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/
http://www.nagypall.hu/

