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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére. A pályázaton 7990 EFt vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk, melyen egy Opel Vivaró kisbuszt vásárol önkormányzatunk. 
 
Az elmúlt évek nagy esőzései több alkalommal veszélyeztették községünket. A 
használaton kívüli vasúti pályatest átereszei teljesen elzáródtak, ezáltal nagy 
mennyiségű esővíz és iszap gyűlt össze a vasúti töltés mentén. A töltés meglazult 
ezáltal veszélyessé is vált. A Katasztrófavédelem több helyszíni bejárást követően 
kötelezte a MÁV-ot, hogy szüntessék meg a kialakult helyzetet, és az átereszeket 
tisztítsák ki. Ezek a munkafolyamatok most készülnek. A vasúti átjárótól közelítik 
meg a megsérült töltést és végzik el a helyreállítást. 
 
 

XV. Falunap és X. Pogácsafesztivál 
 
Július 4-5-én került megrendezésre hagyományos nyári fesztiválunk, mely ez évben 
duplán is jubileumot ünnepelt. Falunapunk 15-ik, míg a pogácsafesztivál 10-ik 
évfordulóját ünnepeltük. Ez alkalommal kétnapos rendezvényünket megpróbáltuk 
színvonalasabban megrendezni.  Rendezvényünk fő támogatója ez évben a 
Nagypalli kötődésű Kisgéczi László, aki a pécsi Léta-Ker Kft tulajdonosa. 
Támogatásával sikerült két sztárvendéget is meghívnunk fesztiválunkra.  Bereczki 
Zoltán Emerton díjas énekest és Vujity Tvrtko Pulitzer díjas újságírót. 

Szombaton 15 
órától Pécs Város 
Mazsorett Együt-
tesének műso-
rával kezdődött 

rendezvényünk, 
majd Grátz Erika 
polgármester kö-
szöntőjét köve-
tően helyi óvo-
dásaink, iskolá-
saink, majd a 
Tanac Nemze-
tiségi Táncegy-
gyüttes műsorát 
láthatták.  17 
órától Bereczki 

Zoltán egy órás műsorral örvendeztette meg a közönséget, majd fogadta a 
rajongókat, egy-egy közös fotó erejéig. 
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19 órától következett a bál, majd fél kilenctől tombolasorsolás ahol nagyon sok 
értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat ez évben Szávics Edina nyerte, aki 
másodmagával tölthet el két éjszakát a Mórahalmi Colosseum Hotelben. 
Este 10 órától a tűzijáték fényeit csodálhattuk meg, mely szintén a fő 
támogatónknak köszönhető. A remek hangulatú bál, hajnalig tartott. 

Vasárnap már kora délután kezdődött 
rendezvényünk, hiszen 14 órakor már 
a főzési előkészületeket követően 
tűzgyújtás volt mind a 13 bogrács 
alatt. 
15 óráig vártuk a pogácsákat a 
zsűrizésre. Rekord számú 59 fajta 
pogácsa érkezett a zsűri asztalához. 
A zsűri tagjai ez évben Vijity Tvrtko és 
fia Barnabás, Kreutz András, Keller 
Ferenc és Haklik Ani voltak. Hosszas 
kóstolgatás után hozták meg végső 
döntésüket a pogácsák értékelésénél. 
 
I. helyezett: Király Józsefné 
II. helyezett: Dobszainé Till Tünde 
III. helyezett: Varga Julianna 
Különdíjat kapott a legötletesebb 
pogácsáért Keszler Károly. 
 
 
 



2015. augusztus 
 

4 
 

 
A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz 
dolga volt, de meghozták döntésüket és a Mon Art csapata, aki Siklósi Mónika baráti 
társasága nyerték el.  
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, Vujity Tvrtko könyveit megvásárolhatták 
és dedikáltathatták a rajongóik, valamint kulturális program is várta az érdeklődőket. 
Fellépek a Pécsvárad Big Band, az Ördögszekér Báb Együttes és a Fordan 
Táncklub. Bátran kijelenthetjük, hogy megtelt a liget. 
A zsűri tagjai fél hatra kérték a kóstoló tányérokra a pörkölteket, ahol ismét nehéz 
dolguk volt, hisz finomabbnál finomabb és ínycsiklandozó illatok várták őket. 
A döntés itt is megszületett. 
I. helyezett: TANKER – a Pécsváradi Tankerület csapata 
II. helyezett: MIKÉP – Margit, Ildikó, Kati, Éva, Piroska, avagy a kemény mag! 
III. helyezett: Fakanál forgatók – közalkalmazottak csapata. 
18 órától Vujity Tvrtko a zsűri elnöke elkezdte az értékeléseket, és a polgármesterrel 
átadták az emléklapokat, okleveleket és serlegeket. Minden pogácsasütő kötényt is 
kapott, a főzőcsapatok pedig kisebb csomagot melyben fakanál, konyharuha és 
fűszerek voltak.  Az eredményhirdetés végén minden pogácsasütő felvette a 
kötényét és egy csoportképek is készítettünk.  
Ezt követően este 8 órától a fesztiválsátorban Vujity Tvrtko két órán keresztül egy 
Föld körüli útra kalauzolta el az igen nagyszámú közönséget. Egy felejthetetlen 
élményben vett részt az, aki végighallgatta a műsort. 
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Rendezvényünk ideje alatt mindkét napon ingyenes ugráló vár, arcfestés, 
csillámtetoválás, szombaton íjászat, vasárnap lufi hajtogatás várta a gyerekeket. 
Köszönet a közreműködésért a Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
asszonyinak és az óvoda szakácsainak, akik mindkét napon pogácsákat sütöttek. 
Köszönet a hivatal, az iskola és óvoda dolgozóinak valamint a közmunkásoknak az 
előkészületi munkákért.  Köszönet Mező Katica, Dobszai Juliska, Bérces Erzsi, 
Király Ani és Féth Gizi segítségét, akik a közreműködőknek és vendégeknek főzték 
mindkét napon a vacsorát. Köszönet Nagyházi Sándor falugondnoknak, aki az 
előkészületektől mindvégig segítette munkámat. 
A rendezvény további támogatói: Csorba Győző Megyei Könyvtár, Solarcell 
Hungary Kft., Emberi Erőforrások Minisztériuma, Profil Gumiszervíz Nagypall, Pahl 
Petrol Bt., SMHV Energetika Kft., Sunyi Söröző és Bakóné Mező Zsuzsanna. 
A tombolanyeremények felajánlóinak köszönjük a sok nyereménytárgyat. 
Jubileumi nyári fesztiválunk ismét egy nagyon jól sikerült rendezvénnyé alakult.  
Köszönet mindazoknak, akik a forró nyári hőség ellenére a hűsítő vízpart helyett 
minket választottak. Azt hiszem jól döntöttek! 
 
A Nagypalli Pogácsafesztivál a Baranya Megyei Értéktár Bizottság döntése 
értelmében bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. 
 
A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a www.nagypall.hu  oldalon. 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű mentesítést, aki még nem 
végezte el, mihamarabb tegye meg, mert a Földhivatal megkezdte a parlagfű 
ellenőrzést.  
 

Dr.Tóth Sándor - jegyző 

http://www.nagypall.hu/
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Jelentkezzen a Magyar Honvédség állományába szerződéses 
katonának! 

 
A munkavégzés helye: Tata, Hódmezővásárhely, Debrecen, Győr, Kaposvár, Budapest, 
Szolnok  
Szerződéses katonai szolgálatra történő jelentkezés alapfeltételei:  
- Betöltött 18 éves életkor;  

- Büntetlen előélet (nem csak a büntetés végrehajtásban letöltött, vagy felfüggesztett büntetés 
számít, hanem minden bűncselekmény, amelyről a bíróság ítéletet hozott, vagy folyamatban van);  

- Magyar állampolgárság;  

- Állandó Magyarországon bejelentett lakóhely;  

- Minimum 8 általános iskolai végzettség (bizonyos beosztások esetében a beosztáshoz előírt 
iskolai végzettség eltérhet);  

- Megfelelő fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság.  
 
A jelentkező vállalja:  
- A MH Alkalmasság Vizsgáló Intézetében (Kecskemét) a 2 napos alkalmassági vizsgálaton 
történő részvételt;  

- Az alkalmassági vizsgálat utazási költségeit az állandó lakóhelye és Kecskemét 
viszonylatában.  
 
A jelentkezés során a Magyar Honvédség biztosítja:  
- Az ingyenes alkalmassági vizsgálatot;  

- Az alkalmasság vizsgálat során a szállást és az étkezést;  

- A bevonulás alkalmával az állandó lakóhelye és a bevonulási hely közötti térítésmentes 
vasúti közlekedést.  
 
A szerződéses katonák juttatásai:  
- A beosztásának megfelelő illetmény (közkatona illetmény: 2015.07.01-től minimum nettó 
100.000 Ft);  

- Beosztáshoz előírt illetménykiegészítés és pótlékok;  

- Utazási költségtérítés;  

- Étkezési utalvány;  

- Cafeteria kártya;  

- Ingyenes ruházati ellátás;  

- Térítésmentes egészségügyi, és fogászati ellátás;  

- Egészségbiztosítási pénztár tagdíj kiegészítés;  

- Szállás lehetősége.  
 

Tájékoztatás, jelentkezés:  

MH. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 7. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi Iroda-Pécs Kisfaludy u. 5. Telefon: 06-72/513-900  

Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00  

Kedd: 08:00-12:00  

Szerda: Nincs!  

Csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:30  

Péntek: 08:00-12:00 
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Kedves Nagypalli Diákok! 
 
Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
tájékoztatom, hogy jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 
4,5 tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egyszeri 5000-Ft támogatást nyújt. 
A támogatás iránt kérelmet kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati 
Hivatal Nagypalli Kirendeltségen. A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, es 
csatolni kell a bizonyítvány másolatot vagy az iskola igazolását a tanulmányi 
eredményről. A nyomtatványt a hivatalban  lehet igényelni vagy letölthető 
nagypall.hu vagy az erzsebetikoh.hu weblapról. 
A kérelem benyújtási határideje: 2015. augusztus 14. 
 

 Dr. Tóth Sándor - jegyző 
 

Kistérségi partnerlátogatás 
 

 
A Zengőalja települések 
polgármesterei meg-
hívást kaptak a 

Németországi 
Uterschleißheim kis-
térségi testvérvárosá-
ból, hogy a 10 éves 
partnerkapcsolati szer-
ződést ott is alá-
írásukkal megerősítsék.  
Az ünnepségen 
községünket Bérces 
Attila képviselte.   

 
 
A kistérségi ajándék a 
kézműves házunkban 
készült, mely egy gyapjú 
szőnyeg volt és 
Unterschleißsheim 
polgármestere részére 
készítette Báling Aranka. 
 
 
 

http://nagypall.hu/
http://erzsebetikoh.hu/
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 
 

„Júliusban nagy a meleg, 
pancsolni és úszni lehet” 

Gyakran kis lavórokban vizet vittünk az udvarra, melyből a gyerekek spriccelték 
pajtásaikat. 

Lőttek vízipuskával 
egymásra, bubo-
rékot is fújtak. 
Többen hoztak 
gyümölcsöt is 
otthonról, melyet az 
óvoda udvarán 
közösen elfogyaszt-
hattak. 
Az udvari élet 

elengedhetetlen 
eszközei a hinták, 
labdák, karikák, 
ugrókötelek. Leg-
kedveltebb játékok 
még mindig a 
motorok, valamint a 
trambulin. A nagy 
hőségben gyakran 
kényszerültünk a 

csoportszobában 
maradni. Ilyenkor 
kedvenc meséiket 
nézhették gyer-
mekeink, rajzoltak, 
mintáztak. 

 
 
 
 
Július az aratás időszaka, ezért 
július 1-én megfigyeltük az árpa 
aratását, mely nagyon-nagy 
élmény volt a gyermekek számára. 
Köszönjük Schnell Richárdnak és 
Nagyházi Sándornak. 
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Másnap beszélgettünk az aratáshoz kapcsolódó régi népszokásokról ( a 
búzaaratást imával, kalapemeléssel kezdték , aratókoszorút fontak,  az aratás 
végén, egy kis részen meghagyták a gabonát, hogy következő évben is jó legyen a 
termés, és arató bállal zárták az aratást). 
E napon kezdte meg diákmunkáját óvodánkban Kovács Bianka és nyári gyakorlatát 
Simó Kitti a gyermekek nagy örömére. 
A két napos Nagypalli falunap lebonyolításában aktívan részt vettünk. A falunap 
előtti pénteken, július 3-án délelőtt tartottuk a gyermekekkel a főpróbánkat a 
sátorban.  Az ügyes próbáért jutalmul jégkását kaptak óvodásaink a Sunyi 
Sörözőben. 

Délután segéd-
keztünk a sátor-
díszítésben. Szom-
bat délelőtt 
konyhásaink pogá-
csát sütöttek. A 
délutáni kulturális 
programon népvi-
seletbe öltözve nagy 
sikerrel adták elő kis 
műsorukat óvo-
dásaink. A fellé-
pésért a gyerekek 
jégkrém jegyet, 
felkészítőik pedig 
étel jegyet kaptak az 
Önkormányzattól. 

 
 
 
 
Az óvoda dolgozói a 
tanítónőkkel együtt 
alkották a „Fakanál 
forgatók” csapatát és 
neveztek a főző-
versenyre, ahol a III. 
helyezést értük el. 
A jó hangulatban telt 
falunap ismét 
összekovácsolta a 
dolgozókat, szülőket, 
gyermekeket. 
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Július 15-én Balog Eszter is megkezdte diákmunkáját az óvodában. 
Július utolsó napján lesz a 2014/2015-ös tanév utolsó munkanapja az óvodában. 
Nyári szünet előtti utolsó munkanap. : 2015. július 31. (péntek). 
Az óvoda 2015. augusztus 1-től  2015. augusztus 31-ig zárva tart. 
Az óvónők a teljes időszakban nyári szabadságukat töltik, míg a technikai dolgozók 
a szünet első 3 hetében lesznek szabadságon. 
Nyári takarítás időpontja:  2015. augusztus 24-től 2015. augusztus 31-ig.  
Az általános fertőtlenítésen, nagytakarításon felül ekkor történik a mosdók, gyermek 
WC-k felújítása, irodában polc készítése, fehér mosogató meszelése. 
Szünet utáni első munkanap: 2015. szeptember 1. (kedd). 
Szeretettel várjuk- e napon új és régi óvodásainkat. 
Kívánom a Nagypalli Hírhozó Olvasóinak, hogy töltsék kellemesen a nyár hátralévő 
napjait, vigyázzanak egészségükre, pihenjenek kedvükre. 
Kívánok továbbá Kollégáimnak is jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést a 
következő tanév megkezdéséig. 

       Illésné Speiser Mária 
 

       óvodavezető 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Egyesületünk ez évben már 13. alkalommal rendezte meg a hagyományos nyári 
tábort. 
Nagyon örültünk, hogy ez alkalommal 22 gyereket és 8 felnőttet taníthattunk a 
kézműves mesterségek elsajátítására. A gyerekek növényekből képeket szőttek 
zokniból bábot készítettek a felnőttek pedig a csuhé és a sás sodrását tanulták meg. 
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Mivel egyesületünk a Katolikus Karitásztól nyert a táborra pénzt ezért egy kicsit 
sikerült tartalmasabb záró ünnepséget rendezni. 
Természetesen a Magyar Német Barátság Klub is, mint minden évben most is 
alaposan ki vette a részét. Mező Jánosné Dobszai Jánosné gondoskodtak az 
ebédről pizzát készítettek a gyerekeknek. 

A táborzárás 
napján 15 órára a 
szülők is hiva-
talosak voltak. 
Muszti Anita nép-
táncot tanított be 
a gyerekeknek, 
akik bemutatták 
rögtönzött tudá-
sukat szüleiknek, 
majd egy közös 
ebéd következett. 
Az ebédről szintén 
a két szakácsunk 

gondoskodott, 
valamint a gyere-
kekkel egyesületi 

tagunk Heim Péterné sós kiflit készített az ebédhez. 
 

 
Köszönet a polgármester asszonynak, aki jégkrémmel kedveskedett a gyerekeknek. 
Ezután mindenki megnézhette a rögtönzött kiállítást a gyerekek munkájából. 
Remélem sikerült ismét egy tartalmas és feledhetetlen tábort rendezni. 
                                                                                           Bérces Boldizsárné - elnök 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 
 

Ez évben tartottuk a X. Pogácsafesztivált. Mindenkinek szeretnék köszönetet 
mondani, aki pogácsát sütött mindkét napon és részt vett a rendezvényen. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 

Schneider József élt 61 évet 
 

Villányi Györgyné élt 87 évet 

 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 

Augusztus 12-től Július 14-ig 
Szerda: 08:00 – 12:00 .-ig 

Csütörtök: 12:30 – 15:30-ig 
Pénteken:    08:00 – 12:00-ig 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 

 
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 

 

http://www.nagypall.hu/

