2016. szeptember

Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Hívogat az iskola,
kapuját kitárja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Jó barátunk lesz a könyv
és a fali tábla,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Olvasunk és számolunk,
vidám nóta járja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!

2016. szeptember
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Nagypalli Pogácsafesztivál a Szentlőrinci Gazdanapokon
A Baranya Megyei Értéktár Bizottság és a Baranya Megyei Vállalkozói Központ
felkérésére ez évben a Nagypalli Pogácsafesztivál is bemutatkozott a Szentlőrinci
Gazdanapokon a Baranyai Udvarban. A rendezvény első két napján Bérces
Boldizsárné, Mező Jánosné Bérces Attiláné és Nagyházi Sándor képviselték
településünket, és az otthon megsütött pogácsákat kínálták. A finomabbnál
finomabb
pogácsáink
nagyon gyorsan elfogytak
a
szóróanyagunkkal
együtt.
Köszönet
a
közreműködőknek, - Dobszainé Till
Tünde, Siklósi Józsefné,
Varga
Julianna,
Mező
Jánosné, Bérces Attiláné
és Bérces Boldizsárné akik már a hajnali órákban
otthon
sütötték
a
pogácsákat, hogy a friss
pogácsa 10 órára a
rendezvény
helyszínére
kerüljön.

Felújítási munkák a nyári szünetben
Mint minden évben az intézményeinknél a nyári szünetekben történnek a kisebb
felújítási munkák. Ilyenkor a gyermekzsivajt a betonkeverő hangja váltja fel. Ez
évben a kultúrház lábazatát újítottuk fel, valamint a kapubejárónál végeztünk
betonozási munkát. Az óvoda konyhájában és a kultúrházban megtörténtek a
tisztasági festési munkák is. Az óvodánál a gyerekek mosdó helyisége lett teljesen
felújítva, melyet a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozott. Az
iskolánál a fenntartó elvégeztette a tisztasági festést. Szeptembertől intézményeink
megnyitják kapuikat és szeretettel várják az óvodásokat és az iskolásokat.
A START mezőgazdasági programunknál folyamatosak a betakarítási munkálatok.
Ez évben az időjárás eddig nagyon kedvezett. Az önkormányzat konyháját szinte
teljesen ki tudjuk szolgálni a megtermelt zöldségekkel, és sertéshússal.
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A szintén START program keretében futó szőnyeg szövödénknél is folyamatosan
megrendelésekre dolgoznak. Az új alapanyagból készült szőnyegek felpezsdítették
a piacot. A pamut anyagokon túl termo és plüss alapanyagú szőnyegek is
készülnek. Elmondhatjuk, hogy van kereslet a szőnyegeink iránt.
A Szabadság u. 61. számú háznál is jó ütemben haladunk a felújítási munkákkal. A
tetőszerkezet teljesen elkészült. Most a belső lapozás és csempézés van
folyamatban.
Szeptember 22-23.án kerül megrendezésre a II. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás Budapesten a Vajdahunyad várban. A kiállításon kiállítóként Nagypall
Község Önkormányzata is részt vesz a rongyszőnyegeivel.
Nyugdíjazás. Nagyházi Sándor községünk első falugondnoka december 21.-vel
öregségi nyugdíjba vonul. Az utolsó munkában töltött napja szeptember 9.-én lesz,
ezt követően szabadságát és felmentési idejét tölti le. Ez időre a falugondnoki
teendőket ifj. Mihály János végzi el. Az új falugondnoki állás december 22-től
tölthető be.
Nagyházi Sándor 2009. január 1.-től végezte községünkben a falugondnoki
feladatokat. A szociális feladatok mellett nagyon sok területen nyújtott segítséget.
Részt vett a közfoglalkoztatás koordinálásában, a rendezvények szervezésében, a
karbantartási munkákban. Köszönjük Nagyházi Sándor eddigi munkáját, mellyel
nagyban hozzájárult a település fejlődéséhez. Nyugdíjas éveihez nagyon jó
egészséget és hosszú boldog éveket kívánunk!
Grátz Erika – polgármester
Települési adó
Mint arról már a korábbi lapszámunkban írtunk, Nagypall Község
Önkormányzata 2016. szeptember 1. hatállyal bevezette a települési adót, mely
a termőföld megadóztatását tartalmazza. Az adó alól mentesülnek mindazok,
akik az önkormányzatnak kommunális adót vagy iparűzési adót fizetnek.
Azonban adóbevallást minden érintett földtulajdonosnak be kell vallania, a
nullás bevallást is le kell adni.
Ezért kérünk minden érintett tulajdonost, hogy nullás adóbevallásaikat
legkésőbb október 31.-ig nyújtsák be az Erzsébeti Közös Önkormányzati
Hivatal Nagypalli Kirendeltségére.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány elektronikusan letölthető a
www.erzsebetikoh.hu oldalon illetve a Nagypalli Kirendeltségen átvehető.
Dr.Tóth Sándor - jegyző
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„Legfőbb értékünk az egészség!”

Kedves Nagypalli lakosok!
Lassan elmúlik a nyár, és ősszel talán több időnk jut
másra. Szeretném Önöket hívni egy kis ki
kapcsolódásra, mely keretében az egészségünkről és
annak megőrzéséről lenne szó. Több témával
találkozhatunk majd, igyekszem a témáknak megfelelő
aktuális szakemberek meghívásában. Minden egyes
találkozáson más és más témakörről halhatunk
előadást. Első előadásunk októberben veszi kezdetét,
pontos időpontot és azt, hogy mi lesz az aktuális téma a
következő Nagypalli Hírhozóban olvashatnak majd.

Szeretettel várok mindenkit!
Kriklerné Kocsidi Tímea
kulturális közösségi munkás

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl
Búcsúzik a nyár és lassan beköszönt az ősz.
Beköszönt a szeptember és vele az új, 2016/ 2017-es tanév.
Óvodánk nyitva tartása augusztus hónapban szünetelt.
A nagytakarítást 2016. augusztus 24-től 31-ig végeztük el az óvodában. Az
általános takarítási és fertőtlenítési munkálatokon túl, a gyermekmosdó helyiségünk
teljes felújításra került, melyért ezúton szeretnék köszönetet mondani a Nagypalli
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
A felújított, megszépült óvodánkban 2016. szeptember 1-én várjuk a szünet alatt
kipihent, friss élményekkel gazdagodott gyermekeinket, valamint Gulyás Emmát, az
egyetlen új óvodást.
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A 2016/2017-es tanévben 10 gyermek kezdi meg az óvodát.
Közülük 5 fő kis, 2 fő középső és 3 fő nagycsoportos korú. A 4 bejáró óvodásunk
naponta Fazekasbodáról utazik. Utaztatásuk az iskolabusszal történik.
A tanévnyitó ünnepség 2016.szeptember 1-én 8 órai kezdettel lesz az iskolában.
A leendő első osztályosoknak kívánom, hogy számukra a tanév az ismeretek
megszerzése, elsajátítása mellett szép és vidám legyen!
A tanítónő kollégáknak és munkatársaimnak sikeres tanévkezdést és jó munkát
kívánok!

A felújított mosdó helyiség
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája
Csanádi Imre: Őszköszöntő
Szállj, szállj, ökörnyál,jön az ősz megy a nyár.
Megy a nyár, a nevető,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel, sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.
Újra eltelt a nyár és szeptember hónappal beköszöntött az ősz, ezzel együtt az új
tanév kezdete is. Reggelente újra megjelennek az utcákon a gyerekek és az őket
kísérő szülők. Ki az óvodába, ki az iskolába siet, melyek felébredtek nyári álmukból
és gyermek zsivajtól hangosak. Intézményünkben szeptember 1-jén 8 órakor tartjuk
tanévnyitó ünnepségünket. A 2016-2017-es tanévben 13 tanuló kezdi meg
tanulmányait iskolánkban: 1. osztály: 4 gyermek, 2. osztály: 1 gyermek, 3. osztály: 7
gyermek, 4. osztály: 1 gyermek.
Aszmann Róbertné
tagintézmény vezető

Szeptemberi könyvtárhírek!
Szeptember 1-jén kezdetét veszi az iskola, ezáltal a
könyvtárba is több gyerek fog jönni iskola után, hogy
kikölcsönözze kedvenc mesekönyvét, vagy az egyik kötelező
olvasmányt.
Szeptember 1-2 hetében változatlanul lesz a nyitva tartás,
viszont ez szeptember 12-től már ismét megváltozik:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 13 00 - 15 00
Szombat: 9 00 – 11 00
Köszönöm a könyvtári tagoknak, hogy a nyitva tartás változtatását ilyen könnyedén
veszik.
Kasza Vanda
könyvtáros
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Egyesületünk részt vett a 30. alkalommal megrendezett " Mesterségek ünnepén "
Budapesten a Budai várban .A rendezvényen a Bátori család, Négyes Timea és
családja, Verebes Ildikó, Fekete Ildikó, Báling Aranka és Bérces Boldizsárné
képviselte egyesületünket. Három egyesületi tagunk bemutatót tartott, tojásírásból
székkötésből és szövésből.
Az
idén
a
sátrunkat nagyon
szépen
színesítette
új
egyesületi tagunk
Kazalné Angster
Éva bútor festett
darabjai.
Ismét nagyon jó
érzés volt, hogy
ebben a nagy
forgatagban
képviselhettük kis
falunkat.
Bérces Boldizsárné
elnök
Étkezési díj befizetési időpontok:
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok
állnak rendelkezésükre:
Szeptember 12.től - Szeptember 14.-ig.
Hétfő: 08:00 – 12:00 óráig
Kedd: 12:30 – 15:30 óráig
Szerda: 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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Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
közleménye

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

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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