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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Október 1.
IDŐSEK VILÁGNAPJA

M. Legrand : Az idősek tisztelete
Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra,
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod.
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre,
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, jussanak eszedbe!
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve!
Szüleid, akik az életedet adták,
nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress! Mindenki azt mondja:
hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza!
Az Idősek Világnapja alkalmából kívánok minden nagypalli szép korúnak jó
egészséget és hosszú boldog életet.
Grátz Erika - polgármester

2014. október
Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS
VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12. A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00
ÓRÁIG TART.
2014. október 12-én, Magyarországon, egy napon két választás kerül
lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak
számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása
évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A 10 000 vagy ennél
kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy
választókerületet alkot, amely alapján a képviselők számát a településen a helyi
választási iroda vezetője a jegyző 4 főben határozta meg.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A
választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem
része a megyei jogú város, valamint a főváros.
A KAMPÁNY
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 23-án kezdődött
és a szavazás napján 19 óráig tart. Kampánycsend nincs, a választás napján is
csak a szavazóhelyiségek 150 méteres körzetében tilos kampányolni.
A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a
választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a
tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a helyi választási irodában.
Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a
nemzetiségi választópolgárok esetében mindkét választásra automatikusan
vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk.
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy:
- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti
szavazókörben adhassa le szavazatát;
- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben
adhassa le szavazatát.
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A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a
választási iroda
- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely
hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme
szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre;
- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör
területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét;
- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör
szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.
AZ EREDMÉNY MEGÉLLAPÍTÁSA
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselők
száma
szerint
a
legtöbb
érvényes
szavazatot
kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás
szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni
listás mandátum kiosztható. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek
megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt lép.
A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára
szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában, a 17. § (5)
bekezdésében meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz.
Nem kap mandátumot
a) a jelölő szervezet megyei listája, ha a megyei listákra leadott érvényes
szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy
b) a közös megyei lista, ha a megyei listákra leadott érvényes szavazatok tíz
százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös megyei lista
esetében tizenöt százalékát nem érte el. E vonatkozásban összesíteni csak az
ugyanazon jelölő szervezetek által összeállított közös megyei listákra leadott
érvényes szavazatokat lehet.
Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a
mandátum betöltetlen marad.
KÉPVISELŐ, POLGÁRMESTER, FŐPOLGÁRMESTER MEGBÍZATÁSÁNAK
MEGSZŰNÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK
Ha az egyéni listán kevesebb jelölt indul, mint a megválasztható képviselők száma,
vagy az egyéni választókerületben nem volt jelölt, vagy nem volt polgármester- vagy
főpolgármester jelölt, a választást nem lehet megtartani, és időközi választást kell
kitűzni. Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt
egyenlő számú szavazattal érte el, időközi választást kell kitűzni. Ha két vagy több
polgármesterjelölt vagy főpolgármester jelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot
kapott, időközi választást kell kitűzni. Ha az egyéni listás választáson az e
törvényben meghatározottnál kevesebb képviselőt választanak meg, a be nem
töltött képviselői helyekre időközi választást kell kitűzni. Ha az egyéni
választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása
megszűnik, időközi választást kell kitűzni. Ha az önkormányzati képviselő-testületet
feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.
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Tájékoztató
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLLASZTÁSA
Tisztelt Választópolgárok!
Az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a
fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi (a továbbiakban
együtt: helyi), valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a
nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás
kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő, négy fő, ha a nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a
településen legalább száz fő.
A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi
névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, az e törvényben
meghatározott nemzetiséghez tartozik, és e nemzetiséghez tartozását e törvényben
meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott eljárási rendben megvallja. Egy személy egyidejűleg csak egy
nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott
adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a harminc főt eléri.
A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi
szervezet közös jelöltet is állíthat. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása
szükséges. A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi
névjegyzékében szerepel. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a
megválasztható képviselők száma.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a
megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő helye megüresedik, a helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott,
nem lehet képviselő.
Erzsébet 2014. szeptember 18.
Dr. Tóth Sándor HVI vezető
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Átadásra kész a Nagypalli Kézműves Ház
Október 5-én ünnepélyes keretek között átadásra kerül a Nagypalli Kézműves Ház.
Az önkormányzat az elmúlt évben nyújtotta be pályázatát a LEADER Helyi
vidékfejlesztési stratégiák fejezethez. A pályázaton a Nagypall Szabadság u. 5.
szám alatti ingatlan felújítására, kézműves ház kialakítására kértünk támogatást. Az
épület teljes felújítása 14,2 Mft-ba került, melyhez 11,2 Mft támogatásban
részesültünk, melyet 3 MFt önrésszel egészítettünk ki.
A felújítás kiviteli munkáit Benkő László építési vállalkozó irányította, kivéve a
kemence építését, amely Baráth László nagypalli kőműves munkáját dicséri. A
kemence kialakításánál a lakatos munkát Bakó Zsolt végezte el. A felújításban a
kivitelező mellett a nagypalli közfoglalkoztatásban dolgozók is sokat segítettek.
Műszaki ellenőr Winkler György volt.

Az ünnepélyes átadásra október 5-én vasárnap kerül sor, melynek programja az
újságban megtalálható.
Az átadást követően az épületet a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesülettel
közösen szeretnénk üzemeltetni. Az egyesület kézműves kiállításán túl, kézműves
bemutatókat, tanfolyamokat szervezünk.
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Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!
Nagypall, mi így szeretünk
Községünk is csatlakozott az országosan meghirdetett Szent Mihály napi
programokhoz, az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek rendezvényhez. A
program lebonyolításához 195 EFt támogatásban részesültünk. A programok két
helyszínem kerültek megrendezésre. Délután a közparkban és játszótéren vártuk a
kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol ügyességi versenyeken, vetélkedőkön vehettek
részt az érdeklődők.
Ki mit tud vetélkedő eredményei:
1. Hely: Denisz csapat
2. hely: Vadmacskák csapata
3. hely: Csipet-csapat.
Röplabda vetélkedő eredményei
1. hely: Denisz csapat
2. hely: Vadmacskák
3. hely Gyagyások
Hat órától az óvoda udvarába vártunk mindenkit, ahol a Nagypalli Nőegylet
közreműködésében finom babgulyással, míg Bérces Erzsi jóvoltából frissen sült
kemencés lepénnyel vártunk és kínáltunk meg mindenkit.
A vacsora után Ribizli bohóc szórakoztatta a közönséget, majd fél kilenckor
meggyújtottuk a tábortüzet.
A jó hangulat a késő esti- éjjeli órákig tartott. A rendezvényen sokan megjelentek,
melyet szeretnénk ezúton is megköszönni.

Ribizli bohóc,
a gyermekek
kedvence
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Rövid összefoglaló a 2010 – 2014 önkormányzati ciklusban történt
eseményekről
Visszagondolva az elmúlt négy évre, megállapíthatom egy igen mozgalmas és
beruházásokkal tarkított időszakot tudhatunk magunk mögött.
A településünk vagyonát 45 MFt-al növeltük.
Nevezetesen elkészült a Petőfi utca aszfaltozásának a II. üteme, támfal készült a
Petőfi utca 24 számú háznál, a Petőfi utca 22 számú ház mögött a megsüllyedt
útszakaszt sikerült helyreállítani, felújítottuk a közmosó kőfalazatát és a Szabadság
utcában a katolikus ó-temető bevezető részét. Vásároltunk egy családi házat,
melyet felújítást követően kézműves házzá alakítottunk át. Elkészült a játszótér
felújítása, világítása.
A beruházásokhoz, felújításokhoz összesen 38 MFt támogatást nyertünk el.
Ezen felül intézményeinken folyamatosan állagmegóvási munkákat végzünk. Az
óvoda konyhájának eszközállományát folyamatosan korszerűsítjük, hogy
megfeleljünk az előírt követelményeknek.
Intézményi változások az elmúlt 4 évben. Az általános iskola 2013. január 1-től KLIK
üzemeltetéséhez került. Körjegyzőségünk 2013. január 31-vel megszűnt, létrejöttek
a közös hivatalok, de községünkben továbbra is működik önkormányzati hivatal.
Immár harmadik éve működik sikeresen a Start mezőgazdasági programunk,
melynek elsődleges célja a helyi óvoda konyhájának zöldséggel-gyümölccsel
történő ellátása volt. Az elmúlt évtől sikerült bővíteni a tevékenységet és már a
sertéshús és tojás igényünket is megtermeljük. Ez állandó 10 fő alkalmazását is
jelenti.
A közfoglalkoztatottak közreműködésével tudjuk a közterületeken kívül az
ingatlanok előtti portákat lekaszálni.
Minden évben megtartottuk a falunapot és köszöntöttük az időseket, csatlakoztunk
intézményeink és a civil szervezetek programjaihoz.
Csatlakoztunk a mozgókönyvtár mozgalomhoz, mellyel egy újabb szolgáltatást,
kikapcsolódási pontot hoztunk létre a lakosság részére.
Összegezve, elmondhatjuk eredményes négy évet zárunk, melyért köszönettel
tartozom.
Köszönöm a képviselőtestület minden tagjának pozitív támogatását, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat közreműködését, iskolánk, óvodánk dolgozóinak mindig
támogató hozzáállását, a Nagypalli Nőegylet, a Magyar- Német Barátság Klub és a
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület segítségét, támogatását.
Köszönöm a nagypalli hivatal dolgozóinak és Nagyházi Sándor falugondnoknak
munkájukat, akik mindig nagy segítségemre vannak. Köszönöm a
közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját, segítségét. Köszönöm a falu
lakosságának figyelmét, észrevételeiket, javaslataikat. Az építkezésekre ehhez is
igen nagy szükségünk van és lesz is.
Az elkövetkező immár öt éves önkormányzati időszakhoz mindenkinek jó
egészséget, eredményes munkát kívánok.
Grátz Erika - polgármester
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl
Cikkem elején mindjárt szeretném megköszönni Mihály János támogatását abban,
hogy a nyári nagytakarítás ideje alatt elvégezte a javítási-karbantartási asztalos
munkálatokat az óvodában. (Sajnos az előző havi cikkemből ez kimaradt).
Megkezdődött óvodánkban, szeptemberben az új gyermekek fogadása,
beszoktatása. Számunkra és a szülők számára is fontos, hogy a gyermeket az
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteli légkör vegye körül.
Óvodai nevelésünk messzemenően a családi nevelésre támaszkodik, a család és
az óvoda szoros együttműködésére törekszünk. A már óvodába járó gyermekeinket
is felkészítettük az újak befogadására. Sokat segítettek Ők is a kicsiknek a
beilleszkedésben, a napi tevékenységekben. Az új csöppségek így
zökkenőmentesen beszoktak az óvodába.
Elvégeztük a nagycsoportosok tanév eleji felmérését.
A védőnői szűrés szeptember 9-én volt óvodánkban.
Szeptember 15-től ismételgetjük óvodásainkkal a tavalyi évben tanultakat, az óvodai
foglalkozások október 1-én kezdődnek meg a középső- és nagycsoportos
gyermekek számára. A magyar nyelvű foglalkozásaink ebben a tanévben is a
közkedvelt „ OSZKÁR A KISTIGRIS” óvodai program szerint folynak.
Intézményünk őszi díszbe öltözött. A gyermekek sok őszi termést hoztak, melyekkel
a csoportszobát, öltözőket, a teraszt és kis előkertünket is feldíszítettük.
Gyümölcsöt, diót is napi szinten hoznak gyermekeink, melyet közösen fogyasztanak
el a gyermekek a csoportszobában vagy az udvaron.
Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek!
A barkácsolás óvodásaink egyik legkedveltebb tevékenysége, ezért szabadidőben
sokat barkácsolunk a hozott terményekből.
A Rovitex adományából új függönyöket és terítőket varrt óvodánknak Schnell
Ferencné (Ili). Köszönöm a segítségét!
Szeptember hónapban a nyerés reményében beküldött pályázataink:
Mosolybirodalom pályázat (ingyenes óvodai rendezvényre pályáztunk)
SZIMBA intézményi pályázat „Mozgás és egészség” (tornafelszerelésre pályáztunk)
KÖBE
Közlekedésbiztonsági
Rajzpályázat
„Biztonságos
közlekedés
a
jövőben”(biciglit,rollert, mesefigurás védőfelszereléseket, traffos és egyszervoltos
játékokat lehet nyerni)
Szeptember 26-án Óvodavezetői tanévkezdő szakmai nap volt Pécsett, ahol Pávics
János horvátországi előadó ajánlott óvodáknak ingyenesen Boltos játéksarkot
kipróbálásra a következő évre. A játéksarok egy élelmiszerboltot imitál.
Éltem a lehetőséggel és óvodánkat is felírattam az ajándék boltos játék
kipróbálására. Amennyiben megkapjuk, úgy a 3-6 hónapos program lejárta után a
játék intézményünkben maradhat. Első foglalkozásra meghívjuk a szülőket is a
kipróbálásra, az együttjátszásra gyermekeikkel.
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Szeptember 27-én részt vettünk az ” Itthon vagy- Magyarország szeretlek”
Nagypall –mi így szeretünk” falu rendezvényen.

A
kerékpárverseny
óvodás
kategóriájában óvodásaink az alábbi
helyezést érték el:
I. helyezett Balogh Gergő
II. helyezett Ormándlaky Bence
III. helyezett Molnár Zsombor

Köszönjük a szülők megjelenését is a programon!
Szeptember 29-én szülői értekezlet tartottunk, ahol a házirend megismertetése,
tanév eleji aktualitások, feladatok, rendezvények ismertetése, Szülői szervezeti
tagok választása, nevelés nélküli munkanapok elfogadása voltak fő napirendi
pontjaink.
Illésné Speiser Mária
Óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI Nagypalli Német
Nemzetiségi Tagiskolája
Szeptember 1-jén a nagypalli Általános Iskola „kapuja” is megnyílt, így elkezdődött a
2014/2015-ös tanév. A tanévnyitó ünnepségen tíz gyermeket köszöntöttünk az első
osztályban. Ebben a tanévben három másodikos, négy harmadikos és hét
negyedikes, így 24 gyermek tanul intézményünkben.
Az új tanévre, 13 „új”
tanulói
padot
biztosított számunkra
a Pécsváradi Tankerület. Mivel Mecseknádasd testvérközségében
Unterensingenen
megszűnt az iskola, ezért
a tanulói padok és
székek a tankerület
intézményei
közt
kerültek
elosztásra.
Így iskolánk egyik
termében cseréltük le
a régi padokat.
Ebben a tanévben is folytatódik a gyümölcsprogram iskolánkban. Ennek keretein
belül a gyerekek egy héten három alkalommal fogyaszthatnak a nagyszünetekben
gyümölcsöt. Az őszi szezonban szilvát, körtét és almát kapnak tanulóink.
Kolléganőnk Németh Anita tavasszal egy államilag finanszírozott, a Kölyökatlétika
Program megvalósításához indított tanfolyamon vett részt. A tanfolyam elvégzése
után intézményünk egy 260 000 Ft-os atlétikai csomagot kapott. A benne levő
eszközök segítséget nyújtanak a mindennapos testnevelésórák megtartásában, a
gyerekek mozgásának, ügyességének fejlesztésében.
Intézményünk tanulói is részt vettek szeptember 27-én az „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!” című programsorozat, Nagypallon szervezett
rendezvényein. Kolléganőimmel, Kajos Valériával és Németh Anitával délutáni
programokat szerveztünk a gyerekeknek a Játszótéren. Először is bicikliversenyen,
majd „Ki tud többet Nagypallról? című vetélkedőn és röplabda bajnok-ságon vettek
részt kicsik és nagyok is.
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A
kerékpárverseny
eredményei a következőképpen alakultak
1-2. osztály korcsoportja:
1. helyezett:
Somogyvári Tamás
2.helyezett:
Marton Márió
3.helyezett:
Marton János
3-4. osztály korcsoportja:
1. helyezett: Molnár Fanni
2. helyezett: Somogyvári Ivett
3. helyezett: Kuczora Gréta
Felső osztályosok csoportja:
1. helyezett: Gál Kristóf
2. helyezett: Nidling Laura
3. helyezett: Gál Zoltán
A délutáni programok jól sikerültek, mivel gyerekek és felnőttek is önfeledten
játszottak együtt.
Aszmann Róbertné
intézmény vezető

Közfoglalkoztatási Kiállítás és Szakmai Nap
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014-ben első ízben
rendezte meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást és Szakmai Napot melynek helyszínéül
a Szentlőrinci Művelődési Ház szabadtéri színpada, udvara szolgált.
A rendezvényen szakmai konferenciát tartottak, ahol a Belügyminisztérium részéről
a közfoglalkoztatás eredményeinek értékelése, a közfoglalkoztatás jövőjének
felvázolására került sor, valamint a Baranya Megyei közfoglalkoztatási programok
eredményeinek bemutatása.
A szakmai nap részeként bemutatták a megyében meglévő jó gyakorlatokat az erre
felkért előadók, közfoglalkoztatók.
Bemutatásra került az "Ős-Dráva" program, "ahol a Kormány kiemelt programja és a
foglalkoztatási, közfoglalkoztatási igények találkoznak" címmel.
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Cserdi település programja"Befektetés az Emberbe!- értékteremtés paprikán és a
paradicsomon túl címmel.
Mozsgó település programja, " A teljes foglalkoztatottság titka egy zselici
kistelepülésen" címmel.
Gilvánfa település programja „Vályogvető és vályogház építő (atipikus)
közfoglalkoztatási program Gilvánfán" Címmel.
Mánfa település programja " A közfoglalkoztatásról az önfenntartóvá válás felé"
címmel.
Valamennyi program egyedi a maga nemében nemcsak megyei, hanem országos
viszonylatban is. Egyedi a programban előállított termékek és az alkalmazott
módszerek tekintetében, valamint abban, hogy az értékteremtés mindezeken túl az
emberi tényezőkben keletkezik.
A Pécsváradi Járás 16 falujában, és Pécsvárad városában 2014-ben 548 fő
közfoglalkoztatott, ebből a mi településünkön 26 fő, 2013-ban szintén 26 fő 2012ben 38 fő a közfoglalkoztatott létszám volt.

A
Kiállításra
a
járásunkhoz tartozó
községek
a
megtermelt
mezőgazdasági
termékekkel jelentek
meg. Míg Nagypall
egyedül állóan a
télen tanult csuhéból
készült
használati
tárgyait is bemutatta.

Településünket Bérces Boldizsárné alpolgármester, és Báling Aranka a Kézműves
Ház vezetője képviselte.
Báling Aranka
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Októberi könyvtárhírek

Nagypalli Általános Iskolásoknak az új tanév keretein belül megtartottam az első
könyvtárórát.
A foglalkozás célja: Ismerkedés a könyvtárral a könyvtár bemutatása, tájékoztatás a
beiratkozás módjáról, böngészés, majd kölcsönzés.
Előző évben ismertettem már iskolásainkkal könyvtárunk történetét, megalakulását,
figyelembe véve, hogy új tanév van és van olyan első osztályos aki most volt nálam
először, így röviden újra ismertetésre került a Házirend is.
A foglalkozás az őszre épült.
Évszaknak megfelelően egy őszi
verset hallgathattak meg a diákok
és tanár nénik, majd ősszel
kapcsolatos kérdéseket tettem fel
a tanulóknak. Az elkövetkezendő
könyvtári órán keresztül a
kézikönyvek és a kötelező
olvasmányok fognak nagyobb
hangsúlyt kapni. Megtanulhatják
a
diákok
a
kötelező
olvasmányokhoz járó olvasó
napló használatát is. Fontos,
hogy a legtöbb könyvből egy
példány
van,
így
gondos
megszervezéssel, de megoldható lesz.
Könyvtárunkban hagyományosan nemcsak az iskolai csoport van jelen, de
kapcsolatot ápolunk a település óvodájával is, hogy a gyerekek minél előbb
kerüljenek kapcsolatba a könyvekkel, ismerjék meg a könyvtár sajátos hangulatú
világát, váljon életük részévé a könyvtárhasználat, az élményszerzés természetes
közegévé a könyvtár.
Idei tanévben is szeretnék előadást tartani Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda
gyermekeinek.
Találkozzunk a könyvtárban!
Szávics Edina – könyvtáros
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Kézműves ház ünnepélyes átadása
2014. október 5. vasárnap
Program:
13:45 órától a Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi Együttes műsora a közparkban,
majd menettánc a kézműves házhoz.
Óvodások és iskolások műsora
Ünnepi beszédet mond:
Grátz Erika – polgármester
Bérces Boldizsárné – egyesületi tag
Tárlatvezetés Báling Aranka közreműködésével
Kézműves bemutató
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagypall Község Önkormányzata
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
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Étkezési díj befizetési időpontok:
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre:
Október 09 - 10
Csütörtök: 12.30.-15:30.-ig
Pénteken: 08.-12.- óráig

Hely: Nagypall Község Önkormányzata
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig).
Megértésüket köszönjük!

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését!
Szávics Edina - 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
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