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Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg.  
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben 
álljunk oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval 

mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tettek. 
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Önkormányzati hírek 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Fazekasboda Község Önkormányzata, mint a 
Nagypalli Intézményfenntartó Társulás alapítói úgy döntöttek, hogy 2016. 
szeptember 1-től a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda működtetését átadják a 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak illetve a Fazekasboda Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak.  Az átadást követően a nemzetiségi 
önkormányzatok által működtetett intézmény magasabb fenntartási támogatásban 
részesül. Az átszervezés az intézmény működtetését nem befolyásolja. A szülőknek 
nincs semmi tennivalója, mert az óvoda, mint intézmény változatlan formában 
működik tovább. 
 
Nagypall Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Tagiskola diákjai részére a vakáció ideje alatt nyári gyermekfelügyeletet szervez.  
Munkanapokon a diákok 8 – 16 óra között játékos foglalkozásokon, filmvetítéseken 
vehetnek részt. A diákok étkeztetését (naponta egyszeri meleg étel) is megoldjuk.  
Intézkedésünkkel a szülőknek próbálunk segíteni a nyári szünet ideje alatt. A 
gyermekfelügyelet térítésmentes, csak az étkeztetésért kell fizetni, de itt is 
figyelembe vesszük a szociális alapon járó étkeztetési kedvezményeket. Az 
előzetes felmérés alapján 6 fő kisiskolás jelentkezett a nyári programra. 
 
Április hónapban megkezdtük az egynyári virágok kiültetését közterületeinkre. 
Kérjük a lakosságot a virágágyások megóvására, hogy azok egész őszig 
színesítsék kis falunkat. 
 

Grátz Erika - polgármester 
 
 

Kerti hulladék égetése 
 

Nagypall Község Önkormányzata helyi rendeletben szabályozta a kerti hulladékok 
égetését. A 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján kerti hulladék 
égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a megfelelő tűzvédelmi 
szabályok betartásával kizárólag május 1 – szeptember 30 között hétfőtől péntekig 
6.00 óra és 17.00 óra között, továbbá július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7.00 
óra és 14.00 óra közötti időszakban, kivéve az országosan elrendelt általános 
tűzgyújtási tilalom idején. Október 1-től április 30-ig a tűzgyújtás – az országos 
előírásokon túl – nem esik korlátozás alá. 
Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, 
festék és ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. 
 
Kérjük a lakosságot a rendeletben foglaltak betartására! 
 

Dr.Tóth Sándor – jegyző  
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Felhívás parlagfű elleni védekezésre 

 
Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme 
érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését. 
 
Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint 
összegű bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra. 
 
A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra. 
 
A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott 
év május 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
 
Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet 
elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A 
növényvédelmi bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet. 
 
Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy 
külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez. 
 
Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű 
elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. 
 

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET! 
 

dr.Tóth Sándor 
jegyző 

 
 

Közérdekű közlemény 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy május 1-én a Pince Galéria megnyitó ünnepségen 
15.30 órától – 16.00 óráig teljes útzár lesz a Szabadság utcában. 
A forgalmat a Rendőrség fogja irányítani. 
Kérjük a fentiek tudomásulvételét. 
 

Grátz Erika 
polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó!  
 
Ha április, akkor végre jó idő. Megérkezett az igazi tavasz!  
Töltsünk minél több időt a szabadban, töltsük fel szervezetünk D vitamin készletét 
újra…, hogy friss lendülettel éljük meg a tavasz szépségeit!  
 
Az április elsejét a „Bolondok napjának ” hívjuk. Eredetéről sok talány létezik… 
A hagyomány szerint ez a nap, az egymással való tréfálkozásról, bolondozásról, 
egymás megvicceléséről szól.  Ilyenkor sok minden megengedett, sőt…,1-2 ötletes 
tréfával mosolyt és jókedvet varázsolhatunk sok ember arcára. Vidámsággal, 
tréfálkozással teli délelőttöt töltöttünk e napon az óvodában. 
Délelőttönként több alkalommal tavaszi virágokból Zsuzsi óvó néni virágkoszorút 
font az udvaron, a kislányok hajukba tették és ez által „tavasz tündéreknek” 
nevezték magukat. 
Játékidőben barkácsoltak is tavasz tündéreket gyermekeink. 
 

 
 
 
 
 
Április 7-én ellátogattunk a 
Kézműves Házba, ahol Báling 
Aranka a szövés, Négyes 
Tímea pedig a székfonás 
technikáját mutatta be 
gyermekeinknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Április 14-én „Bűnmegelőzési nap” volt a pécsváradi rendőrkapitányság 
szervezésében.  
Kis Angéla Noémi rendőr törzsőrmester és Petrovics Gábor polgárőr jött el közénk. 
Kis Angéla Noémi az „Iskola-rendőr program” keretein belül tartott előadást a 
baleset megelőzésről. 
 



2016. május 
 

5 
 

 
Ajándékba minden kisgyermek és óvodai dolgozó egy láthatósági karszalagot és 
matricát kapott, az óvoda pedig társasjátékot, közlekedési ismereteket terjesztő 
DVD-t, kifestőt. 
Dobszai Krisztiántól játékot, és zsírkrétás színező készletet kapott óvodánk. 
Köszönjük szépen! 
 
Április 14.-15.-én beíratás volt az óvodában. 
A jelenlegi helyzet szerint a 7 elballagó nagycsoportos helyére 2 új kiscsoportos 
gyermek várható. 
 
Április 19-én pályázatot nyújtottunk be a XIXO marketinghez óvodai 
rendezvények támogatására, valamint az „Ovitündérek ovicsinosító 
pályázatára”, és a „Biztonságos óvoda pályázatra” is beneveztünk. 
A „Zöld óvoda” cím elnyeréséhez szükséges pályázati anyag előkészítésén is 
dolgozunk már. 
Részt vettünk már mindketten Zsuzsi óvó nénivel néhány továbbképzésükön. 
 
Április 22-én Föld napja alkalmából Pogányba kirándultunk, a Zsályaliget 
élményparkba. Azon a héten a föld napjának hete volt, amikor az élményparkban 
központi szerepet kapott a természet, a növény-és állatvilág szeretete. Az utaztatást 
köszönjük Grátz Erika polgármester asszonynak, Nagyházi Sándornak és 
Somogyvári Gyulának! Pogányban a programunk az állatsimogatóban indult.  
Gyermekeink bemehettek etetni és állatot simogatni.  Az Illés Kft felajánlása volt egy 
zsák száraz pékáru, melyet az újonnan érkezett csüngő hasú kismalac etetésére 

fordítottunk. 
Az állatsimo-
gatóban bemuta-
tásra kerültek a 
tanyasi állatok. 
Ezután megmutat-
ták a tüskevárat, 
kergetőzhettek a 
labirintusban és 
játszhattak a nád-
kunyhókban óvo-
dásaink. Az ani-
mátorok itt az ér-
zékszervek fejlesz-
téséhez kapcso-
lódó vetélkedőt 

szerveztek gyermekink részére. 
Ezt követően az agrárfarmra nyargaltunk át, ahol traktorokkal, szállító kocsikkal 
kellett egyik helyről a másikra pakolniuk a fát, szalmát, zöldséget. Az agrárfarm 
mellett  lévő  egyensúlyi   parkban, és  a  bátor- játszón   mozgásukat,  koordinációs  
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készségüket, egyensúlyi érzéküket fejleszthették a különböző nehézségű elemeken 
gyermekeink, valamint hintázhattak, döcöghettek és a 25 méter hosszú 
drótkötélpályát is kipróbálhatták. 
Amikor kellőképpen elfáradtak, jöhetett egy kis pihenés és az ebéd. 
A finom rántott szelet, rizi-bizi, savanyú uborka elfogyasztását követően kis sétát 
tettünk, felfedeztük a közelben lévő forrást, patakokat, az ott szabadon élő állatok 
nyomait, valamint bemutatásra került a madár les, ahol egy ismertetőt hallhattak 
óvodásaink a helyi madárfajtákról. 
Csoportunkat animátorok kísérték a teljes kirándulás ideje alatt. 
Hab volt a tortán, hogy a program zárásaként Somogyvári Gyula, (Lilike apukája) 
jégkémet vásárolt gyermekeinknek. Többségük repetázott is a finom csokoládés, 
fehér csokis illetve mogyorós pálcikás jégkrémből. Az utaztatást és a meglepetést is 
köszönjük szépen Lilike apukájának, valamint azt is, hogy óvodásainkat a szegedi 
vadasparkba is el szerette volna vinni úgy, hogy az utaztatás és a belépők költségét 
is felajánlotta volna. A szülőkkel történt előzetes felmérés után sajnos le kellett 
mondanunk felajánlását. 
 

Illésné Speiser Mária – óvodavezető 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, 1905. április 11-én 
született. 1964 óta ünnepeljük hazánkban a költészet napját, híres költőnk 
születésnapján.  

 
 
Iskolánkban is 
ünnepeltünk ezen a 
napon. Intézmé-
nyünk diákjai és 
pedagógusai együtt 
szavalták el, április 
11-én József Attila: 
Altató című versét. 
4. osztályos tanú-
lóink, a Mama című 
költeményt mondt-
ák el közösen.  
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Április közepén „Közlekedj okosan!” címmel, a biztonságos közlekedésről szóló 
programon vehettek részt tanulóink. A Kultúrházban gyülekeztünk az óvodásokkal, 
ahol a Pécsváradi Rendőrőrs két munkatársa beszélgetett a gyerekekkel, a 
különböző közlekedési eszközök biztonságos és helyes használatáról.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majd egy rendőrautót nézhettek meg a gyerekek. Egy pillanatra, még a sziréna 
hangját is meghallhattuk. Iskolás tanulóink golyóálló mellényeket próbáltak fel, 
közelebbről megismerkedhettek a gumibottal és az összecsukható bójával. A 
gyerekek ajándékot is kaptak. 
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Április 14-én és 15-én volt iskolánkban a beiratkozás a leendő első osztályosok 
részére. Szeptember 1-jétől négy gyermek kezdi meg iskolánkban az első osztályt. 
A Pécsi Tudományegyetem néhány munkatársa kutatást végez Baranya megye 
összes kisiskolájában. Munkájuk során az összevont oktatást kutatják. Ez által egyik 
munkatársuk, Laki Eszter járt iskolánkban. Megfigyelte a tanítási órák menetét, a 
gyerekek kérdőívet töltöttek ki szociometriai felmérés felállításához, majd interjút 
készített az intézmény vezetőjével és Grátz Erika polgármester asszonnyal. Az 
egyetem munkatársait szívesen segítettük a kutatásban, az eredményekről pedig a 
későbbiekben tájékoztatnak bennünket.  
 
                                                                                                     Aszmann Róbertné 
                                                                                                    tagintézmény vezető 
 
 
 
 

EGYESÜLETI HÍREK 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

 
Egyesületünk április 11-én tartotta az ülését, melyen a tagság elfogadta a 2015 évi 
mérleget és a hozzátartozó beszámolót, valamint megünnepeltük az I negyedévi 
névnapokat. 
A következő napirendi pont az elmaradt kirándulás megbeszélése volt. 
A klubtagság döntése értelmében kétnapos kirándulást szervezünk Mórahalomra, 
ahol fürdőzés mellett megnézzük a mini maketteket is. 
A kirándulás költségeit részben az egyesület finanszírozza. A szállásköltséghez az 
egyesület minden klubtagnak 6EFt támogatást nyújt, továbbá az egyesület 
finanszírozza az utazás költségeit is. 
Remélem a kirándulás is olyan jól sikerül, mint amilyen nagy lelkesedéssel szavazta 
meg a tagság.   
Egyesületünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzetiségi civil szervezetnek 
kiírt pályázatán 300E Ft működési támogatást nyert el a 2016-os évre. 
 
 

Bérces Boldizsárné - klubvezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk április 24-én tartotta  az éves közgyűlését. Az elkészült mérleget és a 
közhasznúsági jelentés ismertette az elnök a tagokkal. Az ismertetés után 
szavazásra tette fel, amit a tagok egyhangúan megszavaztak. 
Megbeszéltük a 2016 évi programokat valamint a nyári tábor időpontját, ami július 
18-21 között lesz. 
Egy tag jelezte, hogy szeretne az egyesületbe belépni, és tag lenni. A közgyűlésen 
bemutatkozott Schnell Lászlóné helyi lakos. Az egyesületi tagok egyhangú 
szavazással meg szavazták. 
Egyesületünk 2001-ben alakult.  Ez évben ünnepeljük a 15 éves évfordulót. 
Az ünnepi közgyűlésre meghívtuk volt tanárunkat dr. Say Istvánnét, aki 2000-ben 
betanította az akkori jelentkezőket. Segítségét és munkáját egy csokor virággal 
köszöntöttünk. Megköszöntük polgármester asszonynak is, hogy támogatta és 
támogatja egyesületünket.  Megköszöntük a leköszönő elnöknek is a munkáját. 
Ezután egy közös vacsora, és kötetlen beszélgetés, visszaemlékezés következett.  
Az ételek Mező Katica segítségével készült. Ezúton szeretnénk az egyesület 
nevében köszönetet mondani neki. 

 
Szeretnénk megköszönni a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 
a jubileumi ünnepségünket támogatta. 
 

 
Bérces Boldizsárné - elnök 
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Áprilisi könyvtárhírek 
 
 

 
 
 

Az elmúlt hónapban pályázatot nyújtottunk be a polgármester asszony engedélyével 

"KÖNYVTÁRMOZI" címmel, amit elfogadtak. 

Ez azt jelenti, hogy május hónaptól havi egy alkalommal filmvetítés lesz a 

könyvtárban. 

130 film közül lehet választani. A filmek minden korosztályt érintenek. 

Várom az ötleteket, hogy milyen filmekre lenne igény. 

A vetítések időpontját kiplakátozzuk. 
 

Megérkeztek az olvasók által megrendelt könyvek. 

Van köztük gyermekkönyv/Téli tücsök meséi, Pitypang nyuszi/, Puzzle-kirakókönyv, 

ifjúsági regény /Violetta/, DVD-k és több romantikus könyv is / Pilcher, Brown/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel várok minden kedves olvasót! 

A lejárt tartozású könyveket szíveskedjenek visszahozni. 
 
 

Geresdi Józsefné 

könyvtáros 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 
 

Május 10.-től – Május 13.-ig 
 
Kedd:    08:00-tól- 12:00.-ig  
Szerda: 12:30- 15:30.-ig 
Csütörtök: 08:00-12:00- óráig 
Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
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 

 

http://www.nagypall.hu/

