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Kedves Nagypalliak! 
 

Mint minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb programokkal 
várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre.  
Miután a betakarításoknak vége, az új borok is leforrtak, jöhetnek a 
beszélgetős kicsit borozgatós közös összejövetelek.  
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy kis ízelítő a 
novemberi programokból. 
                                                               
 
 

November 10. péntek  
Márton napi lampionos 
felvonulás  
 

November 11. szombat  
Nagypalli Magyar- Német 
Barátság Klub Márton napi 
vacsoraestje. 
 
 
 
                                                                    

                                                                
                                                                                          

                     
November 19. vasárnap                                                                                                                                  
Idősek Napi Ünnepség 
                                                                                
November 26. Vasárnap 
 Kézműves karácsonyi vásár és játszóház.    
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének dr. Tóth Sándornak munkaviszonya 2017. november 21-től 
áthelyezetéssel megszűnik. Munkáját továbbra Szentlőrinc Város jegyzőjeként fogja 
végezni. 
Ezúton is szeretném megköszönni munkáját, mellyel kialakította a közös 
önkormányzati hivatalunk biztonságos működését, és az önkormányzatunk és civil 
egyesületeink jogszabályi követelményeknek való megfelelőségéért tett.   
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
 

 
 

Gyermekvédelmi karácsonyi támogatás 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntése alapján, a helyi gyermekvédelemi ellátásokról 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletének 6. §- alapján, alkalmazandó 37/G. §- alapján, a karácsonyi 
többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról döntött.  
 
A támogatásban az a szülő részesíthető, akinek 

a) gyermeke 0-3 közötti; 
b) gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy 

bölcsődei nevelésben részesül; 
c) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában; vagy 
d) 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, 

vagy szakiskolában, felsőfokú nappali képzésben vesz részt.  
 
A támogatás összege 10.000,-Ft, amely gyermekenként vehető igénybe. A 
támogatás kérelemre adható, a kérelem nyomtatvány az Erzsébeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. 
szám alatt igényelhető, vagy a www.erzsebetikoh.hu weblapról letölthető. A kérelmet 
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 
Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti címére kell személyesen vagy postai úton 
eljuttatni.  
Benyújtási határidő: 2017. november 15. 
A kérelmeket Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el. 
 
A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben 
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön 
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került. 
 
 

http://www.erzsebetikoh.hu/
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Szociális tűzifa igény 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a 
szociális tűzifa programban.  
Szociális célú tűzifajuttatást 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). 
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az 
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig 
tartozást kiegyenlíti, továbbá erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt 
két évben engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem 
tűzifával fűtött; üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben 
életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan. 
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni. 
Benyújtási határidő: november 15. 
 
 

Grátz Erika - polgármester 
 

 
 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

 Kindergarten und Küche Pahl 

 

 

Kedves Olvasó! 

 

Hamarosan itt a Márton nap és lassan a jó hosszú vénasszonyok nyarától is búcsút 

veszünk, közeleg a Halloween, az iskolások pedig már az őszi szünethez számolják 

visszafelé a napokat. 

Szent Mihály napját, szeptember 29-ét a néphagyomány szerint a gazdasági év 

fordulójaként tartották számon régen a pásztorok, juhászok, kanászok.  

A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. 

Beszéltünk a gyermekeknek az e naphoz fűződő néphagyományokról. 

Felelevenítettük a népszokásokat, az előző tanévi élményeket. Dalokkal, versekkel, 

mondókákkal, népzenével, mesével hangolódtunk rá a játékra. Képeskönyvet 

nézegettünk állatokról, vásárról. 
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Az állatkáknak farmot építettünk. Előrajzolt „bocira” közös munkával, tenyér 

nyomattal, foltokat festettünk.  

A Szent Mihály napi ötletek nagy örömmel töltötték el óvodásainkat. E napon egyúttal 

felkészültünk az Állatok Világnapjára szervezett programjainkra. 

Október 3-án az Állatok Világnapja alkalmából Székelyszabarba látogattunk a 

Natúr Életmód tanyára.  

A fantasztikus környezetben részesei lehettünk a natúr életmódnak. A farmon az 

állatfajok nagy számban megtalálhatók voltak: lovak, szamarak, vaddisznók, pónik, 

kecskék, birkák, nyulak, macskák, kutyák, libák, tyúkok, galambok. 

 A németországi származású Reiszné Sonnenberger Jutta és férje Reisz József 

nagyon-nagy szeretettel fogadtak minket. Ők évtizedek óta élnek a székelyszabari 

erdő szomszédságában, és vendéglátással keresik a kenyerüket. 

Elsőként a „Bo-

szorkány tanyát” 

mutatták be, majd 

ennek tetőterében 

a „Széna Hotel”-t 

láthatták ovis-

káink. Itt széna-

bálákból kialakí-

tott ágyakban 

hancúrozhattak 

kedvükre a 

csöppségek. 

Sajnálattal hal-

lottuk, hogy a talpmasszírozó ösvény már elbontásra került az udvaron. Az ügyességi 

játékok, az állatokkal való ismerkedés, az állatok simogatása után következett a nap 

fénypontja, a csacsigolás. A változatos és élmény dús program után a Boszorkány 

pajta teraszán közösen elfogyasztottuk ebédünket, majd kellemesen elfáradva 

tértünk vissza az óvodába.   

Az utaztatást köszönjük Grátz Erika polgármester asszonynak és Mihály János 

falugondnoknak! 

Másnap, október 4-én Deák Lászlóné (Ibolya) vendégei lehettünk. 

Köszönjük szépen Ibolya! 

Gyermekeink mindkét helyen különböző állatkákkal barátkozhattak. 
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A hónap folyamán több alkalommal őszi gyümölcsökből gyümölcssalátát 

készítettünk. Megneveztük őket és színeiket német nyelven is. Kis kosárkákban 

folyamatosan gyűjtöttük az ősz kincseit, (dió, gesztenye, kukorica, tök, tökmag stb.), 

és napi szinten barkácsoltunk belőlük. Az elkészült alkotásokból teraszunkon kiállítást 

rendeztünk. 

Kukorica projektünk megvalósításához nagyban hozzájárultak a szülők is. 

Megismerkedtünk a kukorica minden részével, sokoldalú felhasználhatóságával, 

tulajdonságaival. Morzsoltunk és pattogtattunk kukoricát, kukorica salátát is 

készítettünk, majd közösen elfogyasztottuk. 

ZÖLD Óvodaként kiemelt feladatunk, hogy minél közelebb kerüljenek gyermekeink a 

természethez. 

Október 17-én őszi kirándulást szerveztünk Óbányára, a mesébe illő közeli 

falucskába. Heim Péterné (Márika néni) már várt ránk, és elkalauzolt az Óbányai 

Fazekas Kiállítás és Helytörténeti Gyűjtemény épületébe. Ezt követően 

megtekintettük a Katolikus templomot, a Tulipános és Fazekas házat. Wigand 

Józsefné (Anna néni) kedvesen megszólított bennünket és örömmel hallotta, hogy 

nagypalli ovisok vagyunk. Meghívott házába, udvarába, ahol kendermagos kakast is 

láthattunk.  

A falu egyetlen utcáján végighaladva az utolsó házat is elhagyva sétáltunk a kijelölt 

turistaúton, megtekintve közben a települést átszelő patakot, és egy hosszú sétát 

tettünk a festői Pisztrángos tavakhoz. A hosszú túra megérte a fáradságot. A 

kirándulások igen kedveltek gyermekeink körében. Szeretnek a friss levegőn 

szaladgálni, ugrándozni, bújócskázni, kergetőzni. Közben időt szakítunk a természet 

megfigyelésére, sok tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek.  

Az utaztatást köszönjük Grátz Erika polgármester asszonynak és Mihály János 

falugondnoknak. 

Fontosnak tartottuk, hogy Nagypallon is többször őszi sétát tegyünk. Egy ilyen 

alkalommal meghívásra betértünk Dobszai Juliska nénihez, akitől különböző méretű 

dísztököt kaptunk, óvodánk dekorálásához. 

Köszönjük szépen Juliska! 

Ebben a hónapban kezdődtek meg az „Ügyes Kezek” szakköri foglalkozásaink is, 

Bérces Boldizsárné vezetésével. Erzsi néni ezúttal mikulást és rénszarvast barkácsolt 

óvodásainkkal. Az apróságok nagyon várják már a következő foglalkozást. 

Október 20-án rövid történet elmesélésével megemlékeztünk az október 23-i 

Nemzeti ünnepünkről. 
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Október 24-én Karácsonyi fotózás volt az óvodában. 

Mindennapjainkban az óvodai foglalkozásokat követve, már próbákkal készülődünk 

a Márton- és Idősek napi műsorunkra. A kísérő zenéhez szükségünk volt egy CD 

lejátszóra, melyet a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzattól kaptunk 

támogatásként. 

Köszönjük szépen Weisz Nándornénak! 

Október 27-én beszélgettünk egy kicsit a Halloweenről, és a hozzá fűződő 

szokásokról. Terem dekorációt is készítettünk a közelgő falurendezvényre.  

Október 28-án Zsuzsi óvó nénivel részt vettünk a Nagypalli Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által megszervezett színvonalas, zenés-táncos német nemzetiségi 

esten.   

Olvassanak Bennünket az interneten, a www. nagypall.hu / Nagypalli Hírhozó 

weboldalon, ahol a régebbi számaink is nyomon követhetők! 

 

         Illésné Speiser Mária 

         óvodavezető 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hogyan vigyázzunk otthonunkra és értékeinkre? 
Trükkös tolvajok elleni védekezés 

 
Egy interaktív előadással szeretnénk segítséget nyújtani egyedül élő idős 

embereknek, családoknak, hogyan tudják megvédeni értékeiket.  
Előadásunkat a Rendőrség segíti. 

 
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! 

Időpont:2017.11.28, Kedd 17:00 
Helyszín: Kultúrház - Nagypall 

 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

 
A nagypalli iskolások a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával az idei 
tanévben a Filharmónia ifjúsági bérlettel három zenei eseményen vehetnek részt. Az 
elsőre október 17-én utaztunk Pécsváradra. Mottója: „Tánccal, zenével”. A Pécsi 
Művészeti Sympohic Band és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 
Tánc- és Dráma Tagozatos diákjai és a karmester-moderátor Szilágyi Lajos 
segítségével a gyerekek élő fúvós zenét hallhattak. De nem csak hallgattak, hiszen 
kérdéseket kaptak, varázsigét tanultak és használtak, a szereplők lejöttek a nézőtérre 
is, így aktív részesei voltunk a rendezvénynek. A tánc is elbűvölte a gyerekeket, de a 
legizgalmasabb Tamkó-Sirató Károly: Tengerecki című művének előadása volt, és a 
népdalfeldologzás csődobokkal kísérve. 
 

 
 
A következő két előadásra januárban és márciusban kerül majd sor, reményeink 
szerint akkor is ennyi élménnyel térnek majd haza iskolásaink. 
 

Takács Tímea 
tanító 
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Könyvtárhírek 

 
Kedves Olvasók! 

 
Október 1-jén átvettem a könyvtár vezetését Kocza Ferencné Lizától, akinek 
lelkiismeretes, odaadó munkáját ezúton is szeretném megköszönni. 
Sok szeretettel várok minden régi és új tagot, emellett várom a könyvkéréseket, 
javaslatokat! 

2017. október 26-án 
könyvtár órát 
tartottam az iskola 
tanulóinak. A téma, 
az időszaknak meg-
felelően, a Hallo-
ween, a Minden-
szentek és a Halottak 
napja ünnepkör volt. 

 
Halloweenról kicsit röviden: Halloween ünnepe október 31-ére esik, ami 
Mindenszentek előtti estét jelent. Ez egy ősi kelta ünnep, Írországban és Skóciában 

november 1-jén ünnepelték az Újévet. A hiedelem 
szerint a holtak Ura az óév utolsó napján megengedte 
az elhunyt lelkeknek, hogy családjaikhoz 
hazalátogassanak. Az emberek féltek a rossz 
szellemektől és démonoktól, ezért hatalmas 
máglyákat gyújtottak.  Az ártó lelket elűzését szolgálta 
az is, hogy állatjelmezekbe öltöztek. A kivájt 
töklámpás, Halloween szimbóluma, kettős célt 
szolgált. Egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, 
másrészt pedig így világítottak a halottak 

szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. 
 
A foglalkozás végén egy kis ajándékot kaptak a gyerekek, amelyben halloween-i 
színező található. 

 
 
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy 
2017. november 9-én, 18:00-19:30 között 
Totth Benedek: Az utolsó utáni háború 
című könyvnek a bemutatója lesz a Csorba 
Győző Könyvtárban (Pécs, Universitas 
u.2/A). Szeretettel várják az érdeklődőket! 
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Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy november 21-én, kedden a megszokottól 
eltérően a könyvtár nem délután, hanem délelőtt 8:00-12:00 lesz nyitva. 
Bízom benne, hogy felkeltettem sok mindenki érdeklődését, és sokan kedvet kaptak 
ahhoz, hogy meglátogassátok a falu könyvtárát!  
Végezetül pedig kérnék Minden kedves olvasót, hogy szíveskedjenek a lejárt 
határidejű kikölcsönzött könyveket visszahozni! 

Papp- Dobszai Anikó 
Könyvtáros 

 
 

 
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, Márton nap alkalmából 

megendezett lampionos felvonulásra. 
 

 
Időpont: 2017. november 10. - péntek 
 
Helyszín: Nagypall község, Kultúrház 
 
Gyülekezzünk együtt fél 5-kor a Református 
Templom előtt, majd a Kultúrházban az 

iskolásokkal és óvodásokkal együtt elevenítsük fel a 
Márton napi népszokásokat. 

Ezután libazsíros kenyér és meleg tea várja az érdeklődőket. 
 
 

 
 
 

Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 
 

Egyesületünk a hagyományos Márton napi vacsora estet 
2017. november 11-én, szombaton 17 órától tartja a 
kultúrházban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel 
várjuk.   
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Szeretettel hívunk mindenkit 2017. november 26-án advent első vasárnapján 

13:30 órától megrendezésre kerülő kézműves karácsonyi vásárra és 
játszóházra. 

 
  
 
 
 

Az érdeklődök különböző kézműves foglalkozáson 
vehetnek részt, valamint kézműves termékek 
vásárlására is lehetőség lesz.  
 
 
 
 

 
 
A Nagypalli Kézműves Műhelyben készült 
termékek is megvásárolhatók lesznek. 
 

 
Helyszín: Kézműves ház - Nagypall 

Szabadság u 5. 
 
 
 
 

 
Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre! 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Nagypall 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
A német identitástudat megőrzése és ápolása érdekében 2017. október 28. napján 
tartotta Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata őszi rendezvényét az immár 
második alakalommal megrendezésre kerülő „Nagypalli Oktoberfestet”. 
 
Az este hat órakor kezdődő műsorral és vacsorával egybekötött bálon összesen 45 
fő vett részt. Aki a rendezvényen megjelent egy színes műsort láthatott kiemelve a 
vendégként megjelent Csajághy Szabolcsot a Pécsi Nemzeti Színház színészét, aki 
egy operett egyveleggel kedveskedett. A megjelentek egy közös stílusosan német 
étellel (schweinebraten mit spätzl) lakhattak jól és végül a Milich zenekar által 
szolgáltatott zenére táncolhatták le a vacsorát és mulathattak az éjszakába. 
 
A rendezvény sikerességét mutatja az is, hogy a rendezvény hajnali fél 3kor zárta 
kapuit. 
 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata reméli, hogy sok alkalommal tud még 
hasonló színvonalas rendezvényt tartani és reméli, hogy egyre többen jelennek majd 
meg és tapasztalják ennek remek hangulatát. 

 
        Bérces Attila 

            elnök 
 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok:  

 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 

 
November 21 Kedd: : 08:00.-10:30- óráig   

November 23 Csütörtök: 14:00.-17:00- óráig  
 

Hely: Nagypall Könyvtár épülete Nagypall, Szabadság u. 37. 
 

Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 

 
 

Papp-Dobszai Anikó - élelmezésvezető 
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Halloween Party 

 
Az idei évben először tarthattunk Halloween Partyt a Nagypalli gyerekek számára, 
ahol zenével, szendviccsel és különböző finomságokkal vártuk őket. Sötétedés után 
útnak indultunk bekopogtatni azokhoz, akik jelezték, hogy szívesen fogadják a 
gyereksereget, ahol egy kis verssel kedveskedtünk a ház lakóinak. Cserében 
finomabbnál finomabb csokit, cukrot kaptak jutalmul. Reméljük mindenki jól érezte 
magát és jövőre is találkozunk.  

Köszönjük a támogatást a Nagypalli Német 
Önkormányzatnak és Nagypall Önkormányzatának. 

Szeretném megköszönni azoknak 
a munkájukat, akik valamilyen 
formában hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jó hangulatú rendezvényt sikerült 
szervezni. Remélem, hagyománnyá válhat itt Nagypallon is. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sokan eljöttetek! Köszönjük! 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea  
Kulturális Közösségi Munkás  

 
 

 
   

 
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/

