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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Október 8-án közös önkormányzati ülésen zártuk le az elmúlt négy évet
településünk képviselőtestületével és nemzetiségi testületével.
Az ünnepi ülésen Grátz Erika polgármester és Bérces Attila a nemzetiségi
önkormányzat elnöke megköszönték a képviselők, a jegyzők és a nagypalli
hivatalban dolgozók munkáját. Elköszöntek két képviselőtől, Lasszerné Schnell
Ingridtől és Schmidt Zoltántól, akik már nem indultak a következő immár öt éves
önkormányzati ciklusban.
Munkájukat ezúton is szeretném megköszönni, jó egészséget és sikereket kívánva
további életükhöz.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
tájékoztatója a 2014. október 12-i önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választás végleges eredményéről
A polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
A jelölt neve
Grátz Erika

A jelölő szervezet neve
független

351
125
5
120

Érvényes szavazat
120

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:
Grátz Erika (független jelölt)
A képviselő-testületet a települési képviselők választásának eredménye:
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
351
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 125
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 125
Érvénytelen szavazatok száma: 9
Érvényes szavazatok száma:
116
A jelölt neve
Bérces Attila
Bérces Boldizsárné
Dobszai Krisztián
Schnell Lászlóné

A jelölő szervezet neve
független
független
független
független

A választás eredményes.
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Érvényes szavazatok
82
79
96
79
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Megválasztott képviselők:
1.
2.
3.
4.

Bérces Attila
Bérces Boldizsárné
Dobszai Krisztián
Schnell Lászlóné

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
A jelölt neve
Keszler Balázs
Keszler Károlyné
Bérces Attila
Bérces Veronika

A jelölő szervezet neve
független
független
független
független

55
36
36
1
35

Érvényes szavazatok
15
28
27
23

A választás eredményes.
A megválasztható képviselők száma: 3
A megválasztott képviselők száma: 3
Megválasztott képviselők:
1. Bérces Attila
2. Bérces Veronika
3. Keszler Károlyné
Október 20-án tartotta alakuló üléseit településünk megválasztott képviselőiből és
polgármesteréből Nagypall Község Önkormányzata, valamint Német Nemzetiségi
Önkormányzata.
17 órától Nagypall Község Önkormányzatának polgármestere és képviselői letették
az önkormányzati esküt.
Polgármester: Grátz Erika
Alpolgármester: Bérces Boldizsárné
Képviselők, egyben ügyrendi bizottság tagjai: Bérces Attila, Dobszai Krisztián,
Schnell Lászlóné
18 órától Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői is letették az
önkormányzati esküt.
Elnök: Bérces Attila
Képviselők: Bérces Veronika, Keszler Károlyné
3

2014. november
Tisztelt Lakosság!
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettségének keretében – az ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
– eb összeírást végez, aminek elősegítése végett kérjük a korábban minden
családnak kiküldött kérdőív pontos kitöltését és annak – 2014. november 7 napjáig –
bármely módon (személyesen, szkennert vagy lefényképezett kérdőívet elektronikus
levélhez csatolva) történő visszaküldését (7731 Nagypall, Szabadság u. 26. Tel.:
+36/72/466-752, Fax.: +36/72/466-752 email: erzsébet.kj@t-online.hu)
A kérdőívet nemleges esetben is kérjük visszaküldeni!
FONTOS több kutya tartása esetén a kérdőívre mindegyik kutyát fel kell vezetni, s
az egyes pontoknál kért adatokat kutyánként a kért sorrendben kell megadni. Az
adatok kezelésére kizárólag a fenti célok érdekében kerül sor, s azokból csak a
jogszabályokban meghatározott személyeknek, jogszabályokban meghatározott
feltételekkel lehet adatot kiadni.
Figyelmeztetem az eb tulajdonosát és tartóját, hogy az eb összeíráskor – jelen
kérdőív kitöltése révén – köteles a fenti – a Törvény 42/A. § (4) bekezdése
szerinti – adatokat rendelkezésre bocsátani!
Az adatszolgáltatás során a valóságnak nem megfelelő adat szolgáltatása – a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/B. § (1) bekezdése alapján –
szabálysértésnek minősül.
A fentieken túl az adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak
megfelelően teljesítése – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján – állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Az eb összeírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a(z):
+36/72/466-752,telefonszámon, vagy a erzsébet.kj@t-online.hu elektronikus
levélcímre küldött levélben.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a
szociális tűzifa programban. Szociális célú tűzifa juttatást kérelmezhet az a személy,
akinek háztartásában élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37 050.-Ft).
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni.
Benyújtási határidő: november 15.
Dr. Tóth Sándor
jegyző
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Kézműves ház átadási ünnepsége
Október 5-én ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Nagypalli Kézműves
ház. Az ünnepségre a közparkba hívtunk mindenkit, ahol a Zengővárkonyi Népi
Hagyományőrző Egyesület táncaival kezdődött ünnepségünk. Onnan a
Zengővárkonyiak menettánca kísérte a résztvevőket a közeli kézműves ház
épületéhez. Ott ismét a népi együttes valamint helyi intézményeink diákjai kis
műsorral kedveskedtek. Ünnepi beszédet mondott Grátz Erika polgármester és dr.
Hargitai János térségünk országgyűlési képviselője. A kézműves ház díszkulcsát
Bérces Boldizsárné a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület tagja vette át. Az
ünnepség végén mindenkit megvendégeltünk. A hidegkonyhai finomságok
elkészítéséért köszönet Mező Katicának, Bérces Erzsinek és a Nagypalli hivatal
dolgozóinak.
A süteményeket a Nagypalli Magyar- Német Klub asszonyai
készítették, melyet ezúton szeretnék megköszönni.
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl
Október 5-én részt vettünk a Kézműves Ház avatón, ahol kis táncainkkal
színesítettük a faluprogramot.
Október 9-én a pécsváradi Nevelési Tanácsadó szakemberei és logopédusa
felmérték az 5-6 éves óvodások fejlettségi szintjét és a logopédiai foglalkozások
szükségességét.
A logopédiai foglalkozásokat Keresnyeiné Keller Ágnes tartja majd novembertől
óvodánkban.
Október 15-én Bergmann Marianna fényképész karácsonyi fotókat készített a
gyermekekről.
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzattól 25.000 Ft támogatást kaptunk,
melyekből használt lányka dirndl ruhácskákat, fiú bőrnadrágokat és kisingeket
vásároltunk Pécsett.
A Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat népviseleti ruhák
készítéséhez nyert 150.000 Ft-ot óvodánknak. A pályázatot Weisz Nándorné (Mári)
írta.
A fellépések alkalmával nem lesz gond többet, hogy miben szerepeljenek
óvodásaink.
Lesz sváb, kékfestő, dirndl és magyaros fellépő ruhánk is. A ruhácskákat Heim
Péterné Mári néni varrja Óbányán, Bérces Erzsi néni besegít a párták
flitterezésében.
Megragadom az alkalmat itt és kéréssel fordulok a falu lakóihoz! A kisfiúk részére
9 db szürke vagy fekete színű kalapra lenne szükségünk. Nagyon megköszönjük,
ha otthon feleslegessé vált kalapokat fel tudnának ajánlani az óvodának!
Kása Szabolcsné és Szabolcs fekete gyermek ünneplős nadrágot és fiúk,Valentin
által megunt játékokat adományoztak óvodánknak. Köszönjük Nekik!
Rózsa Sándortól ismételten kaptunk egy nagy kosár almát, melyet mindennap
közösen hámozunk, szeletelünk a gyermekekkel. Egyik nap almakompótot is
készítettünk a gyerekek nagy örömére.
Köszönjük szépen!
Múlt hónapban 2 ovisunk (Börcsök Barni, és Őri Csanád) rajzával pályáztunk a
KÖBE rajzpályázaton. Sajnos nem nyertünk, bár Csani csupán két hellyel maradt el,
hogy munkája a szakmai zsűri elé kerüljön.
A Lola rajzpályázaton szintén Börcsök Barni és Őri Csanád rajzával pályáztunk.
Teljes csoportszoba bútort nyerhetünk amennyiben valamelyik rajz a legtöbb
szavazatot kapja. A rajzok az óvoda dolgozóinak facebook oldalára lettek feltöltve.
Kérem szavazzanak, szavazzatok! Köszönjük szépen!
Óvodánk 2014. október 31-én a SZIMBA INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT " Mozgás és
egészség" című pályázatán tornaszervásárlásra 150. 000 Ft-ot nyert.
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája
Október hónapban, intézményünkben egészségnevelési napot tartottunk. Szokodiné
Takács Orsolya védőnő látogatott iskolánkba ezen a napon. Az egészséges
étkezésről, a vitaminok fontosságáról, a helyes fogápolásról beszélgetett
tanulóinkkal. Majd végül azt is bemutatta – egy műanyag üveg, némi vatta és egy
cigaretta segítségével -, hogy a dohányzás milyen káros hatással van az emberi
szervezetre. Ezután gyümölcssalátát készítettünk a gyerekekkel, azokból a
finomságokból, amelyeket erre a napra hoztak. A salátát a finom ebéd után
fogyasztották el, egy-egy joghurttal.
Akadályverseny keretein belül, ebben a tanévben a Dombai-tóhoz kirándultunk.

Kiindulópontként a Pécsváradi Várat választottuk. Miután megnéztük a várat,
elindultunk a tó irányába. Útközben időztünk egy kicsit a vár tövében található
fűzfákból kialakított labirintusnál, amelyben a gyerekek többször is végigmentek. A
Dombai-tónál egy kicsit megpihentünk, a „hosszú és fárasztó” út után. Pihenés
közben, a gyerekek elfogyasztották az otthon becsomagolt elemózsiát. Majd ezután
körbesétáltuk a tavat, ismerkedtünk a tó élővilágával, néhányan gesztenyét,
faleveleket gyűjtöttek, volt, aki fűzfaágból és virágokból koszorút készített. A délután
folyamán sorversenyekben mutathatták meg a gyerekek, hogy milyen ügyesek és
talpraesettek. Végül kellemesen elfáradva, azonban élményekkel telve utaztunk
vissza az iskolába, az iskolabusszal.
Aszmann Róbertné
Intézményvezető
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Novemberi könyvtárhírek

Baranya is olvas Játék lezárult!!! Csorba Győző Könyvtár könyv- és
könyvtárhasználati játéka. 2014. április 14-én indult, a játék október 5-én
befejeződött. A könyvtárak versenyében az első 10 könyvtár nyer. Résztvevők
számának/pecsétjeinek mennyisége a települések lélekszámához arányosítva kerül
összegzésre. A nyertes 100 ezer forint értékű nagyrendezvényt kap, a további
helyezettek: tabletet és 5-50 ezer forint értékű családi könyvcsomagokat kapnak.
Játék résztvevőit az eredményekről Csorba Győző megyei könyvtár illetve Nagypall
Mozgókönyvtár fogja értesíteni.
Könyvtár által támogatott rendezvény:
Idén is részesült könyvtárunk támogatásban, melyet rendezvényre fordíthatunk.
Ebből a támogatásból novemberben kétszer is kedveskednénk Ribizli – bohóc
műsorával.
November 11.- én Márton-napi műsorral, majd november 16.-án vasárnap Idősek
napi rendezvénnyel készül.
Könyvajánló:

Találkozzunk a könyvtárban!

Szávics Edina – könyvtáros
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KÉPZÉSI LEHETŐSÉG
November 10-től alapkompetencia majd ezt követően rongyszőnyeg szövő képzés
indul a Nagypalli kézműves házban. A képzésre a regisztrált munkanélküliek és
olyan GYESEN lévő anyukák jelentkezhetnek, akiknek nincs élő jogviszonyuk. A
képzést a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezi. Az intézet munkatársai
november 6-án, csütörtökön 10 órától várják a jelentkezőket a nagypalli
kultúrházban.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Kocza Máté

Étkezési térítési díj befizetésére a következő
időpontok állnak rendelkezésükre:
November 13. – November 14.-ig.
Csütörtök: 12:30-15:30.-ig
Pénteken: 08:00-12:00- 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
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November 11. kedd 16:30
MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
Gyülekező a Református templomnál, majd lampionos felvonulás a Katolikus
templomhoz.
RIBIZLI BOHÓC Márton napi előadása a
kultúrházban 17:30-kor
Márton napi tűzgyújtás a kultúrház udvarán.
Libazsíros kenyér, forró tea és forralt bor.

November 13. csütörtök 17 óra
MÁRTON NAPI VACSORAEST a MagyarNémet Barátság Klub szervezésében a klub
tagjai részére

November 16. vasárnap 15 óra
IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉG a kultúrházban Nagypall Község Önkormányzata és
Német Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében. A rendezvényre szeretettel
várjuk a 60 éven felüli nagypalliakat.
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Szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt,
2014. november 30-án Advent első vasárnapján
13:30 órától
megrendezésre kerülő
Kézműves Karácsonyi Vásárra és Játszóházra.
Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek az alábbiak közül:
 Csuhé,-szalmafonás
 Mézeskalács sütés
Helyszín: Kézműves Ház – Szabadság u. 5.

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Nagypall

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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