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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.
Vidám ruhák, fénylő szemek,
gyülekező gyereksereg.
Mint a fecskék messze délre,
készülnek az új tanévre.
Villanydrótjuk iskolapad,
kedvük alatt majd leszakad.
Fiú, leány cseveg, csipog,
csupa emlék, csupa titok.
Patak vize, erdő zöldje
zsong szavukkal körbe-körbe.
Hozzá annyi napfény vakít,
elég lesz az új tavaszig,
hogy se szél, se fagyos utak
ne lopják el mosolyukat,
s mindegyikük bátran szálljon
át a betű-óceánon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a 2014. évi önkormányzati választásokról
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12-re kitűzte a 2014. évi helyi
önkormányzati választásokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1)
bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja értelmében közzéteszem az Erzsébeti Helyi
Választási Irodához tartozó településeken érvényes jelöltajánláshoz szükséges
ajánlások számát:
Település
Erzsébet
Erdősmecske
Fazekasboda
Geresdlak
Kátoly
Kékesd
Nagypall
Szellő

Polgármesteri
jelöltséghez szükséges
ajánlás
8
10
6
21
9
5
11
4
1.

Képviselői jelöltséghez
szükséges ajánlás
3
4
2
7
3
2
4
2

Az ajánlás menete:

A/ A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25 -ig
kapnak értesítést. A jelöltek az ajánlóív igénylő lapokat- A4 jelű
formanyomtatványon- nyújthatják be. A formanyomtatvány 4. oldalán kell
nyilatkoznia a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak a jelölés
elfogadásáról! Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár
egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei
listás jelöltséget fogadhat el. Mindez azt jelenti, hogy ugyanazon személy nem
fogadhat el két különböző településen is például egyéni listás vagy polgármesterjelöltséget. Amennyiben a választópolgárnak a jelölés elfogadásáról szóló
nyilatkozata a fent leírtaknak nem felel meg, a választási iroda a törvénybe
ütköző nyilatkozat miatt az ajánlóíveket nem adja ki.
Egy ajánlóíven 8 db sor található, az igénylőlapon fel kell tüntetni, hogy hány darab
ívet igényel a jelölt!

2

2014. szeptember
B/ A jelöltek az ajánlóív igénylésnek megfelelő számú ajánlóíveket augusztus 25től vehetik át személyesen a jegyzőtől. Egyéni listás és polgármester jelöltet
ajánlani csak a helyi választási iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és
bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet!
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat,
azonban egy jelöltet, illetve listát érvényesen csak egy ajánlással támogathat.
Ajánlást a jelöltként indulni szándékozó választópolgár illetve képviselője az
állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
 az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
 a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben,
 tömegközlekedési eszközön,
 állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 egészségügyi szolgáltató helyiségében.
C/ Az egyéni listás jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet legkésőbb2014.
szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni az E2 jelű formanyomtatvány és a
kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a nyilvántartásba
vételre illetékes választási bizottságnál.
Fontos, hogy a kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2014.
szeptember 8-án 16.00 óráig a választási irodának! E kötelezettség elmulasztása
esetén azonban a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem
nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.
A nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottság - a választási iroda
tájékoztatása alapján - minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet,
legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon határozattal nyilvántartásba vesz.
A választási bizottság abban az esetben utasítja vissza a jelölt nyilvántartásba
vételét, ha annak bejelentése nem felel meg a törvényes feltételeknek (pl.: kellő
számú érvényes ajánlás hiányában, a jelölt nem szerepel a központi
névjegyzékben).
2. A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig
tart, azonban a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható,
választási gyűlés nem tartható!
További
információk:
www.erzsebet.hu, www.valasztas.hu,
nagypall.hu oldalon találhatók!
Dr. Tóth Sándor HVI vezető
3

2014. szeptember
Zengőalja Társulás – Unterschleißheim
Augusztus 13-18 között delegáció érkezett a Németországi Bajor Tartomány
Unterschleißheim városából, hogy a 10 éve fennálló partnerkapcsolati
szerződésünket ünnepélyes keretek között megerősítsék.
A partnerszerződés aláírására Mecseknádasdon a Kulturcentrumban került sor.

A Zengőalja Társulás települései részéről Apátvarasd, Berkesd, Erdősmecske,
Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Lovászhetény, Mecseknádasd,
Nagypall, Ófalu, Pereked, Szellő, Szilágy polgármesterei írták alá az új
partnerkapcsolati szerződést.

KÖZMEGHALLGATÁS
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014.
szeptember 10-én, szerdán 18 órai kezdéssel falugyűlést tart, melyre szeretettel
hívunk és várunk mindenkit.
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Vis Maior káresemény helyreállítása
Az elmúlt év nyári esőzéseinek következtében a Petőfi utca 24. szám alatti ingatlan
előtt megcsúszott a partfal, mely az ott lévő lakóházat veszélyeztette. A károk
helyreállítására vis maior támogatási igényt nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz.
A kért támogatást megítélték, a helyreállítás megtörtént.
A téli- tavaszi csapadékos időjárás következtében a Petőfi utca 22. szám mögötti
útszakasz megsüllyedt, az alatta lévő pince veszélybe került. A helyreállításhoz a
Belügyminisztériumtól igényeltünk vis maior támogatást, mellyel sikerült az érintett
útszakaszt kijavítani és leaszfaltozni.

A júniusi esőzésekkor a Szabadság utcában a katolikus ó-temető bejáratát és a
hozzá tartozó levezető árkot is megrongálta a lezúduló hordalékos víz. A károk
helyreállítására a Belügyminisztériumtól kért támogatást elnyertük, a helyreállítás az
ősz folyamán készül el.

5

2014. szeptember
ERZSÉBETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
NAGYPALLI KIRENDELTSÉGE
7731. Nagypall, Szabadság u. 26.
Tel:/ Fax: 72/ 466-752
2014. szeptember 1-től megváltozott a Nagypalli kirendeltség ügyfélfogadási rendje.
Pénztári nyitva tartás:
Délelőtt
9:00-11:00

Hétfő
Kifizetések,
ügyintézés
Számlákkal
kapcsolatos
ügyek

Kedd

Délután

Szerda

Csütörtök

Péntek
Kifizetések,
ügyintézés
Számlákkal
kapcsolatos
ügyek

Kifizetések,
ügyintézés
Számlákkal
kapcsolatos
ügyek

13:30-15:30

Pénzügyi ügyintézők:
Háriné Tisza Mónika és Szávics Edina
A fentieken túl, általános ügyfél szolgálat működik:
Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00 – 15:00
Ebédidő: 12:00- 12:30
Szociális és munkaügyi ügyintéző:
Bakóné Mező Zsuzsanna
Jegyző: dr. Tóth Sándor
Ügyfélfogadás minden szerdán 9:00 – 11:00 óra között
Jegyző referens: Földvári Edit
Ügyfélfogadás hétfő – kedd az általános ügyfélszolgálati idő alatt.
dr. Tóth Sándor
jegyző
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergartan Pahl
Óvodánkban elkezdtük Szentirmai Fanni pécsváradi beteg kislány megsegítésére a
műanyag kupakok gyűjtését.
A nyári szünetig nagyon sok összegyűlt, melyet Nagyházi Sándorral elküldtünk a
családnak. A gyűjtést szeptembertől folytatjuk.
2014.Július 23-án óvodásainkkal részt vettünk a Nagypalli Csuhétábor záró napján,
ahol a táborlakóknak óvodásaink által már ismert német táncokat tanítottam.
A hangulatos foglalkozást követően Bérces Erzsi néni által sütött friss, finom
lepényt, valamint jégkrémet kaptunk.
A kalácsokat a Székelyszabari Illés Kft ajánlotta fel a délutánra.

2014.Július 31-én Őri Csaniéknál voltunk vendégségben a Dombai tónál az
Önkormányzat kisbuszával, ahol megnéztük kutyáikat valamint Csani szobáját,
játékait.
A Székelyszabari Illés Kft által felajánlott kalácsokat vittük magunkkal, melyeket a
gyermekek jóízűen fogyasztottak el.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Köszönjük a buszt Grátz Erika polgármester asszonynak és az utaztatást Nagyházi
Sándornak.
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Augusztus 19-én a Fazekasbodai nemzetiségi gyermektáborban szintén német
táncokat tanítottam a táborlakóknak.
Fazekasbodai kis óvodásaink nagyon örültek az újra találkozásnak és ügyesen
együttműködtek.
Szirmai Évi hívta fel a figyelmemet, neki köszönhetően pályázott óvodánk a
reménypusztai Rovitex Hungária Kft adományára.
Nagyon sok óvoda és iskola jelentkezett a felhívásra, óriási volt az érdeklődés.
Szerencsénkre óvodánkat kisorsolták, így 2 nagy doboz anyagot kaptunk, melyet
barkácsolások alkalmával jól hasznosíthatunk majd.
Az anyagok felhasználásáról, a gyerekek munkájáról a későbbiekben képeket
küldünk a felajánlónak.
2014. Augusztus 4-től augusztus 31-ig óvodánk nyitva tartása szünetelt.
Ez idő alatt elvégeztük óvodánkban a nyári nagytakarítást és fertőtlenítést, a
helyiségek meszelését, festését és ahol szükséges volt az ajtók mázolását.
Az összes neonlámpa ledes lámpára lett cserélve.
Vásároltunk egy fiókos komódot is.
A fiókokban óvodásaink szeptembertől elhelyezhetik majd munkafüzeteiket, felmérő
lapjaikat, gyermekmunkáikat és saját színes ceruzáikat, filctollaikat.
Lassan elbúcsúzik a nyár és beköszönt az év legszínesebb évszaka a gyönyörű
ősz.
Beköszönt a szeptember, s vele az új, 2014/2015-ös tanév.
Reggelente az utcákon ismét megjelennek a gyerekek és az őket kísérő szülők. Ki
az óvodába siet, ki az iskolába.
Intézményeink felébrednek „nyári álmukból” és újra gyermekzsivajtól hangosak
lesznek.
A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-én 8 órakor lesz az általános iskolában.
A megszépült óvodában várjuk szeptember 1-én az egy hónap alatt kipihent
apróságainkat, az 1 új óvodás kislányunkat és az elballagott 9 régi óvodást is.
Az óvoda- iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol
először megy óvodába vagy első osztályba a család szeme fénye, a gyermek.
A tanévkezdés az ő számukra a legizgalmasabb.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm itt is a legkisebb iskolásokat, akik az
otthoni, óvodai gondoskodás után szeptember 1-én indulnak el igazán a világ
megismerésében, a számok, betűk világában.
Kívánom, hogy számukra a tanév az ismeretek megszerzése, elsajátítása mellett,
szép, és vidám legyen!
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Az óvodából átkísérjük majd régi óvodásainkat új környezetükbe, az általános
iskolába.
Itt elmondják majd tanévnyitó versüket és átadjuk a gyermekeket a tanító néniknek.
Emőke, Anita és Vali tanító néni segítségével könnyű lesz nekik ismerkedni a világ
csodáival.
Minden „kisiskolásnak” jó tanévkezdést, erőt, egészséget kívánok életszakaszuk új
állomásához és a szülőknek is egészséget, erőt, sok türelmet!
Az óvodában, szeptemberben 14 gyermek ( 6 lány, 8 fiú) kezdi meg az óvodát,
tanév közben még 1 fiúgyermek várható.
A gyermekek lakhely szerinti megoszlása:
Fazekasboda: 4 fő
Nagypall: 8 fő
Pécsvárad: 1 fő
Zengővárkony: 1 fő
Óvodai alkalmazottak létszámában és személyében nem történt változás.
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

ANYAKÖNYVI HÍREK

Baráth Ádám
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Hetedik alkalommal költöztünk a Budai Várba, hogy ismét részt vehessünk
különleges tudásunkkal a Mesterségek Ünnepén. Idén 5 napra nyitotta ki kapuit a
nyár várva várt családi fesztiválja, hiszen augusztus 16-ától, 20-i tűzijátékig tartottak
a programok.
Egyesületünk öt mestere Bérces Boldizsárné Erzsike Nagypall csuhé, Báling
Lászlóné Aranka népi iparművész Nagypall szövő, tojásíró szalmafonó, Bátori Ildikó
Siklós méhész, Négyes Tímea Erzsébet székfonó, Verebes Ildikó Pomáz népi
gyöngy ékszer vett részt a rendezvényen. A mesterek mellé öt fő kísérő is részt
vehetett az Ünnepen.

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület megint egy központi helyet kapott az
Oroszlános udvarban a színpad mellett egy egész nagy, Milleneumi pavilont
rendezhettünk be. A pavilonhoz nagy területet is kaptunk melyen a mesterség
bemutatót folytattunk.
Nagyon sok érdeklődünk volt, Négyes Tímea székfonása kuriózumnak számit, ilyen
jelegű mesterség bemutatóval csak a mi egyesületünk jelent meg.
Sok érdeklődő volt a tojásírásnál, ahol a bemutatót Fekete Ildikó Alcsútdobozról
tartotta. Ildikó az egyesületünk legfiatalabb alkotója Magyar Kézműves Remek díjas
alkotó angol, és olasz nyelven beszélt a tojáson lévő jelkép rendszerekről.
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Az idő lehetetett volna kegyesebb is hozzánk, de ez nem hátráltatta a látogatóinkat.
Nagy örömünk van abban, amikor Nagypallról megérkeznek a vendégeink. A
Nagypalli fiataloknak köszönjük, hogy felkerestek bennünket.
Nagy érdeklődésünk volt Venezuelából, New Yorkból, a Széchenyi Házból és a
Bolgár Kisebbségi Önkormányzattól.
Nekünk a siker erőt, ötletet ad, hogy tovább tudjunk lépni, alkotni.
Már most várjuk a következő alkalmat
Báling Lászlóné - tikár
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület

SZEPTEMBERI KÖNYVTÁRHÍREK

Véget ért a nyár, vége a vakációnak.
Iskolai könyvtáróra szeptemberben:
Szeptember 12.-én pénteken 13:30- 14.30.-ig
Jó idő esetén játékos foglalkozások a szabadban.
ÚJ NYITVA TARTÁS
Szeptembertől a Könyvtár nyitva tartás a következőképp módosul
Kedd- Szerda – Csütörtök: 16.00.- 18.00- ig.
Találkozzunk a Könyvtárban!
Szávics Edina - könyvtáros
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Étkezési díj befizetési időpontok
szeptember hónapban

Étkezési térítési díj befizetésére a következő
időpontok állnak rendelkezésükre:

Szeptember 08.- szeptember 12.-ig.
Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: 12:30 – 15:00
Szerda: 08:00 – 12:00
Csütörtök: 12:30 – 15:30
Pénteken: 08:00 – 12:00
Hely: Nagypall Község Önkormányzata
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-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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