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Önkormányzati hírek 
 

Lassan itt a vakáció 
 
Nagypall Község Önkormányzata ez évben is megszervezi a nyári 
gyermekfelügyeletet június 18 – augusztus 3 között.  Munkanapokon a diákok 8 – 15 
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. Az igényeket a Polgármesteri 
Hivatalban kérjük jelezni május 31-ig. 
 

 
Közösségi Ház felújítása – Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, energetikai fejlesztése. 
 
Április 3-án megkezdődtek a Szabadság utca 35-37.szám alatti önkormányzati 
ingatlan felújítási munkái.  
Kivitelező: Pécsváradi Architekt Kft. 
Műszaki ellenőr: Albert Zoltán 
A felújítás befejezési határideje: 2018. szeptember 30. 
A felújítás ideje alatt lesznek kisebb fennakadások az orvosi rendelő és a könyvtár 
nyitva tartásában, melyekért megértésüket és türelmüket kérjük.  
 

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! 
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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 június 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.Csernyánszky Gábor 
jegyző 

 

 
 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
                                  

Halálozás 
 

Bacskay György Árpád élt 69 évet 
 

Hevesi Gábor élt 76 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó! 

 
 
 

Ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, készülődéssel, pályázat készítésekkel teli 
hónapnak nézhettünk elébe. 
Ha április, akkor végre jó idő. Megérkezett az igazi tavasz……virágoznak a fák, 
bokrok, nyílnak a virágok….hosszabbodnak a nappalok !  
Töltsünk minél több időt a szabadban, töltsük fel szervezetünk D vitamin készletét 
újra…, hogy friss lendülettel éljük meg a tavasz szépségeit!  
Húsvét után kedden, április 3.-án, valamint április 21.-én, szombaton volt az idei tanév 
harmadik és negyedik NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPJA az óvodában. 
Mindkét alkalommal továbbképzésen vettünk részt Zsuzsi óvó nénivel. 
Április 11.-én a Magyar Költészet Napján ellátogattunk a könyvtárba, ahol Papp- 
Dobszai Anikó könyvtáros fogadott minket. Anikó is elmondta, hogy e jeles napon 
József Attila magyar költő születésnapját ünnepeljük, aki 1905. április 11.-én 
született. A költőre emlékezve meghallgathattuk az „Altató” című versét, majd 
gyermekeink könyveket nézegethettek és játszhattak a könyvtárban. A költemény 
elnyerte gyermekeink tetszését…..azóta mindennap igénylik a délutáni pihenő előtt a 
felolvasását. 

 
A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a Közle-
kedéstudományi Intézet 
közreműködésével a 
2016. és 2017. évben 
„Biztonságos Óvoda” 
címet elnyert intéz-
mények között Bizton-
ságos Óvoda Kupát 
hirdetett. Az országos 
szintű játékos vetélke-
dőre beneveztük óvo-
dánkat, óvodásainkat. 
  

Az I. forduló kiírásait megoldottuk, a róluk készült fotókat feltöltöttük. Feladataink 
voltak:  
1. / „ Hogyan közlekedünk mi?”  művészeti alkotás készítése 
2./ Játékos közlekedési feladatlapok kitöltése 
Várjuk a további feladatokat, melyeket folyamatosan küldenek meg óvodánknak. 
Idén is csatlakoztunk a Happy-hét programhoz. Az OGYÉI-től kapott, letölthető 
segédanyagokat (programterveket, oktatóanyagokat) maradéktalanul teljesítettük.  
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Munkánkkal hozzájárultunk a 2018. évi vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét 
pogram sikeréhez, ezáltal segítve a gyermekkori elhízás visszaszorítására irányuló 
törekvéseket. Óvodásaink körében népszerű volt a program, nagyon élvezték a vízzel 
kapcsolatos foglalkozásokat. A hét zárásaként 2018.április 16.-ig szükséges volt 
feltöltenünk foglalkozásainkról egy beszámolót, valamint fotókat és egy kitöltött 
kérdőívet. 
2018. április 11.-én és 12.-én várták a megye összes általános iskolájában- akárcsak 
a nagypalli iskolában is-, a leendő elsősök szüleit, hogy beírassák gyermekeiket a 
szeptemberben induló osztályokba. Óvodánkból egy nagycsoportos gyermek kezdi 
meg tanulmányait a 2018/2019-es tanévben a helyi általános iskolában. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Közhasznú egyesülettel. Bérces Erzsi néni elnök meghívására vettünk részt Zsuzsi 
óvó nénivel a Kézműves Ház megnyitó ünnepségén és az azt követő állófogadáson 
április 14-én. 
2018.április 16.-tól április 20.-ig a Föld napjára készültünk óvodánkban.   
„ Gólya, gólya hosszúláb….” . Április 16.-án, 17-én és 18-án  „Gólya napokat”  
szerveztünk. Énekeltünk, táncoltunk, verseltünk németül és magyarul a gólyáról. 
Ügyességi-és körjátékaink ezeken a napokon a gólyákhoz és békákhoz 
kapcsolódtak. Papírból gólyákat barkácsoltunk. Napközben mesét, verset hallgattunk 
a gólyáról. 
Április 20-án számos tevékenységi formával készültünk és bonyolítottuk le a Föld 
napját.   Elmondtuk, hogy a Föld Napja, április 22.-e idén vasárnapra esik. 
Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, - az óvodában is szelektíven 
gyűjtünk-, elsétáltunk a falu szelektív hulladékgyűjtő kukáihoz és a megfelelő kukába 
helyeztük el pl. a műanyag flakonokat.  Beszéltünk továbbá a környezetvédelemről, 
a természet megóvásáról, a veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. 
Népzenét hallgattunk, rajzokat, festményeket készítettünk. Mondtunk találós 
kérdéseket, szólásokat, közmondásokat a Földről. Sétáltunk az óvoda körül, 
megnéztük, hogy milyen növények, állatok élnek közvetlen környezetünkben.  A 
gyermekek újságból kivágott képekből egy nagy közös plakátot alkottak. Tapintásos- 
érzékelős- szaglásos játékokat is játszottunk.  
Zöld Óvodaként a pécsi székhelyű Zöld Óvodák munkaközössége beszámolót kért 
tőlünk fotókkal kísérve a Föld Napi megemlékezésünkről, melyet összesítve 
továbbítanak a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtár, mint a Zöld Óvodák felügyeleti szerve felé.  
A beszámolómban leírtak, valamint a csatolt fotók alapján betekintést nyerhetnek, 
hogy a Föld napját sokszínű, sokoldalú programelem felhasználásával 
népszerűsítettük gyermekeink körében, piciny kis falusi óvodánkban.  
Szintén 2018. április 20.-án Czirokné Higi Réka angol tanárnő bemutató foglalkozást 
tartott óvodásainknak és az érdeklődő szülőknek. Az interaktív foglalkozásba aktívan 
kapcsolódtak be a gyerekek. A foglalkozáson fontos szerepe volt a mesének, 
játéknak, zenének. Kellő számú jelentkező esetén, lehetőség lesz arra, hogy 
óvodásaink térítés ellenében 2018. szeptemberétől heti egy alkalommal játékos, 
meseközpontú, szisztematikusan felépített angol oktatásban részesüljenek. 
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A gyermekekkel közösen Napvédelmi Szabályzatot készítettünk. Fotójával neveztünk 
a www.dm-egyuttegymaser.hu oldalon.  
2018. április 25-én értesültünk az örömhírről, hogy nyertünk naptejet, napvédelmi 
társasjátékot, valamint napocskás kitűzőt.  
A pályázatban még számos további ajándékban is részünk lehet. 2018. április 25.-
május 7. között lehet szavazni alkotásunkra a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon. 
Fődíj: az óvoda játszóterének felújítása 1 millió forint értékben, melyet nagyon 
megszeretnénk nyerni!!!! 
Várjuk kedves olvasóink és a falu lakósainak támogatását, szavazatait! Köszönjük 
szépen! 
2017. április 26-án jutott tudomásunkra a budapesti Palánta Sorsfordító Alapítványtól, 
hogy az idei évben is támogatják az óvodából elballagó gyermekünket. 
Megajándékozzák az „Állatkerti séta” ajándékcsomaggal (CD+ munkafüzet). 
Köszönjük Szirmai Gábor apuka támogató segítségét, aki ezen a napon a gyermekek 
nagy örömére megjavította a hintánkat az udvaron és az egyikre új ülőkét is helyezett. 
2018. április 27.-én délelőtt az ovis kisfiúk színes szalagokkal díszített májusi faágat 
kötöztek az óvoda bejárati kapujára a kislányoknak meglepetésként. 
Délelőttönként a foglalkozások után műsorunkat próbáljuk a közelgő anyák napi 
ünnepségünkre, valamint ajándékot készítenek gyermekeink anyukáiknak, 
nagymamáiknak. 
 
 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 

 
 

 

A Szederkényi Virágkertészet 
 

EGYNYÁRI VIRÁGVÁSÁRT 
rendez 

 
2018 május 04-én pénteken 

17.00-18.00-ig 
 

Helyszín: NAGYPALL 
Söröző udvar 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
Április 14-én ismét sikerült egy nagy álmot megvalósítani ebben a kis faluban. 
Nagypall Község Önkormányzatának közreműködésével és pályázati pénzből sikerült 
egy állandó kiállítást nyitni, amire nagyon büszkék vagyunk. Sok - sok órát 
dolgoztunk, mire minden egyes darabot leltári számmal elláttunk – de megérte. 
A kiállítás megnyitójának napján az időjárás is megjutalmazta az ünnepségünket, 
napsütéses nyári meleg várta a vendégeket. Az ünnepségen köszöntőt mondott Grátz 
Erika polgármester és Dr. Arapovics Mária, a Cselekvő Közösségek projekt szakmai 
vezetője. A kiállítást dr. Andrásfalvy Bertalan professzor és Kárpáti Árpád a Nemzeti 
Művelődés Intézet igazgatója nyitotta meg. Az ünnepségen közreműködtek a 
Pécsváradi Zeneiskola Fúvósai valamint a Zengővárkonyi Néptáncegyüttes. Az 
ünnepség után a meghívott vendégeket állófogadáson vendégeltük meg, melyet a 

Nagypalli Magyar Német Barátság Klub asszonyai 
készítettek el. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a 
közreműködést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyesületünk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához benyújtott NEA pályázaton  
500 000.-Ft működési célú támogatást nyert 
el.  
 

 
Bérces Boldizsárné elnök 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskola 

 
 
„Az anyák olyanok, hogy maminak szólítjuk őket, meleg a nyakuk meg a válluk, ahová 
a fejünket fúrjuk, és jó szaguk van. Az anyák mindig (mindenkor, bármikor etc.) velünk 
foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és ettől láthatóan boldogok. 
Boldogok. A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna 
a Nap. Nevetős szemük mélyén - később - meglátjuk a szomorúságot is, az állandó, 
kiapadhatatlan és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyről nem tudjuk, mire vonatkozik, 
hacsak nem magára a nevetésre. Enni adnak, inni adnak, puszit adnak. (...) Vagy arra 
ébredünk, hogy ülnek az ágyunk szélén, és fogják a kezünket. Vagy pihekönnyű 
tenyerüket a mellkasunkhoz tartják, a szívverésünkön, és így ébredünk. Akárhogy is, 
amikor kinyitjuk a szemünket, az ő arcuk tölti be az egész látható teret. A világot. 
Később lesz egy rövid szakasz, amikor nem szeretjük (a falnak megyünk tőle), ha 
hozzánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, tudni fogják, érezni, és megtorpannak az 
ajtóban, ezt még mi nem látjuk, és azt sem, hogy onnét hosszan és kedvtelve 
kémlelnek minket, (...) mi még az álmok ködében úszunk, amikor puhán, aranylón, 
mintha angyalhangot hallanánk, valami gyönyörűségeset, puhán, suhogva, igen, a 
nevünket, egy angyal rebegi el a nevünket, az első nyújtózkodást megelőző 
rebbenésünkre az anyák is rebbennek, elrebbennek, vissza abba az életükbe, 
amelybe nincs belátásunk, árnyékos vidék, és amely igazán sosem érdekelt 
bennünket, halljuk a nevünket az égből.” Esterházy Péter 
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Kedves Olvasók! 
 

Szeretném értesíteni azokat, akik könyvet rendeltek, hogy közülük sok megérkezett. 
Április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeltük a 
Költészet napját. E jeles nap 
alkalmából az óvodások tettek 
látogatást a könyvtárban. József 
Attila Altató című versét olvastam 
fel nekik, majd könyveket, 
folyóiratokat olvasgattak a 
gyerekek, később pedig 
társasjátékokkal játszottak. 
Nagyon jó hangulatban telt a 
délelőtt. Köszönöm a látogatást, 
remélem, mihamarabb sor kerül a 
következő alkalomra. 
 

Programajánló: 
Május 5-én 10:00-16:00 között a Tudásközpontban, mint minden hónapban, ismét 
megrendezésre kerül a „Könyvcsere a könyvtárban” rendezvény. 
„Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveidet, és gyűjtsd be 
mások kincseit ingyen! Ahány könyvet hozol, annyit vihetsz, ám visszatérésedre is 
számítunk újabb gazdára váró könyvekkel! Hogy mindenki boldogan távozzon, csak 
jó állapotban lévő könyveket fogadunk el. 
A könyvcserét lebonyolító kolléga mindenkori joga, hogy a nem megfelelő könyvek 
átvételét megtagadja. Gyerekkönyvet gyerekkönyvért lehet cserélni, minden más 
könyvet minden másért. 
Kérjük, ne hozz olyan könyvet, ami 
• szakadt, 
• penészfoltos, 
• elavult információkat tartalmaz, és ezért az új gazda számára használhatatlan 
(tankönyv, szakkönyv), 
• több kötetben kiadott mű egyetlen kötete, ezért nem lehet végigolvasni 
A könyvcserén csak cserélni lehet a könyveket, vásárolni nem lehet. A könyvtári 
program látogatása ingyenes!  
http://www.csgyk.hu/2018/konyvcsere-a-konyvtarban-24 
Május 18-án 1800-2000 között Golenya Ágnes legújabb könyve kerül bemutatásra, 
amelyen perui élményeiről készült vetítéssel egybekötött pódiumbeszélgetésen 
beszélget az írónő az életéről, a könyv keletkezéséről és az olvasókat érdeklő 
kérdésekről. 
Május 24-án 17:30-18:30 között olvasóklub keretében Jung Chang: Vadhattyúk című 
regénye lesz a téma. 
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"A Vadhattyúk – a huszadik századi lidérces kínai történelem három asszony 
sorsában elmesélve. Memoár és családtörténet: háromnemzedéknyi nagycsalád 
históriája. " 
(moly.hu) 
2018. május 22-én, kedden, a könyvtár 8:00-12:00 között tart nyitva, a többi napon a 
megszokott időpontokban várok mindenkit! 

Papp- Dobszai Anikó 
könyvtáros 

 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
Az egyesület tagsága a 2018-as évre egy új programot fogadott el, mellyel a 
hagyományok ápolásán túl a közösség összekovácsolása, új tagok toborzása is volt 
a cél. A disznótoros rendezvényünket először március 3-ra terveztük, de a tél ekkor 

mutatta meg igazán erejét, ezért 
elnapoltuk rendezvényünket április 28-
ra. Ez a nap az időjárás másik véglete 
volt, hiszen 30 fokos nyári meleg 
köszöntött ránk. 
A Kézműves Ház udvarában felállított 
sátorban egész nap nagyon jó 
hangulatban telt el a sürgés – forgás. 
Mindenkinek jutott munka és 
szórakozás is.  

Készítettünk sült májat, sült húst, 
disznótoros savanyú pörköltet, avagy 
Sauerprie-t, sült burgonyát.  

Vacsorára húsleves, töltött káposzta, 
sült kolbász, svartli, véres hurka, 
kukorica hurka várta a tagságot. 
Természetesen a sós pogácsák mellett 

a fánkot és a hájas süteményeket is megkóstolhattuk. Remélem mindenki nagyon jól 
érezte magát.                                                                            Bérces Boldizsárné - elnök 
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Nagypalli Pince Galéria  

17. megnyitó ünnepsége 
 
Nagypallon, ha május elsejét írunk, akkor immár 17 éve a Nagypalli Pince Galéria 
megnyitó ünnepségére készülünk. Ez évben is Eddy fáradhatatlan munkával készült 
a megnyitó ünnepségre, hogy ismét megajándékozza a látogatókat egy új tárlattal.  
A kiállítás címe: „ A képzelet művészete”, és e téma köré szobrászok és 
festőművészek mutatják be alkotásaikat. A művészek között Csikós Ferenc nagypalli 
festőművész képeit is láthatjuk ez évben. 
A kiállítást Grátz Erika polgármester nyitotta meg, majd Bérces Attilával koszorút 
helyeztek el Frouke emléktáblájánál. Ezt követően a házigazda Eddy köszöntötte a 
vendégeket Csengő András tolmácsolásával. 
Az ünnepségen felléptek a nagypalli „ovi-suli” gyerekek, akiket Illésné Speiser Mária, 
Moschnitzka Zsuzsanna óvónők és Lasszerné Schnell Ingrid dajka tanítottak be. 
Továbbá műsort adtak a Pécsváradi Körzeti Nyugdíjas Egyesület férfi kórusa és 
tánccsoportja, valamint a Magyarhertelendi férfikórus.  Ezt követően ez évben is 
megkóstolhattuk a finom holland sajtokat, mézes nápolyit, a Bérces család által 
készített lepényt. Az ünnepség után a házigazda mindenkit meghívott a 
hagyományos babgulyásra, melyet a Nagypalli Óvoda szakácsai készítettek el. A 
vendéglátásban felszolgálásban a nagypalli asszonyok segédkeztek. 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre 

 
 
 

Május 22.  Kedd 09:00-11:00 óráig 

Május 24. Csütörtök 14:30 – 16:30 óráig 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 

 

Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
 
Megértésüket köszönjük! 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

 

 
Papp- Dobszai Anikó - 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/

