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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentésről 

 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1210/2018. (IV. 06.) 
számú Korm. határozata alapján a téli rezsicsökkentés kiterjesztése kizárólag 
azon településeket érinti, amely települések nem rendelkeznek kiépített 
gázhálózattal. A hivatkozott Korm. határozat 2. számú melléklete részletesen 
felsorolja a támogatással érintett településeket, melyek között Nagypall település nem 
kerül felsorolásra. 
 
Fent írtak okán sajnálattal tudatjuk a Lakossággal, hogy a fent hivatkozott Korm. 
határozat alapján jelenleg nincs mód a fával és egyéb alternatív módon (vagyis gázon 
kívüli) fűtő háztartások ilyen célú támogatására. 
 
 

Fejlesztések 
 

Nagypall belterület átkelési szakasz felújítása 
 
Mint ahogy már korábban tájékoztattuk a lakosságot, felújításra kerül az 5607. számú 
Nagypall Szabadság utcai átkelési szakasza. 
A felújítás során a vízelvezető árkokat kitisztítják, profilozzák a szükséges kijelölt 
helyen kiburkolják. A volt vasúti pályatest átkelési szakaszát lecserélik – ezáltal 
megszűnik a bukkanó. A buszmegállónál buszöböl lesz kialakítva kiemelt szegéllyel 
és peronnal. A szemközti oldalon megszűnik a magánbejáratnál a felszállás, helyette 
a Szabadság u. 16-18 között burkolt padka fog épülni. A teljes pályaszélesség 
kopóréteg cseréje lesz a belterületi átkelési szakaszon, valamint zúzalékos nemes 
padka lesz kialakítva, tartós burkolati jelek lesznek felfestve. 
A felújítást a Magyar Közút Nonprofit Kft rendelte meg és a Strabag végzi el a felújítási 
munkákat.  
A felújítás ideje alatt kisebb torlódásokra, lezárásokra kell számítani, melyekért szíves 
megértésüket és türelmüket kérjük. 
 

Közösségi Ház felújítása 
 
A Szabadság u. 35-37. számú ingatlan felújítása folyamatban van, mely kisebb 
fennakadásokkal jár. Az orvosi rendelő és a könyvtár a nyári hónapokban nem 
üzemel, mert belső átalakítási munkákat is végzünk az épületben. 
Megértésüket köszönjük! 
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Újabb sikeres pályázat 

 
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” c. felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00021 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője, 
37.106.882.-Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. 
A pályázaton a Szabadság u. 26. számú 
épületünk energetikai korszerűsítése valósul meg.  
A felújítás során homlokzatszigetelés, nyílászárók 
cseréje, fűtéskorszerűsítés és megújuló 
energiaforrás kiépítése készül el.  
 

 
Grátz Erika 

polgármester 
 
 

 
 

ANYAKÖNYVI HIREK 
 

SZÜLETÉS 
 

Fleischmann Dóra 
 

 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten 
und Küche Pahl 
 
 

 
A június egy szuper hónap, hiszen beindul a nyár…visszatér az emberek jó hangulata 
és ezek min-mind pozitív átalakulásokat hoznak. Megérkezett a VAKÁCIÓ!  
A nyár a vidámság, a jókedv és a szabadság évszaka.  
Beindult a nyári élet az oviban, a szabadságolások időszaka, amikor egy kicsit 
fellélegezhetünk és élvezhetjük végre a jó időt, valamint a szabadban eltölthető 
foglalkozásokat.  
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Május 28-án reggel megcsodáltuk az óvoda kertjében pompázó levendula bokrokat. 
Egyre nagyobb hagyománya van a levendula szüretnek, hát mi is rendeztünk egy 
mini szüretet a gyermekekkel. A levágott virágokat megnéztük, megszagoltuk, 
lemorzsoltuk, majd egy részéből kekszet sütöttünk. Ovisaink nagy élvezettel 
készítették ezt az egyszerű, de különleges zamatú édességet. Ma már szinte 
mindenki kertjében van legalább egy bokor, ajánljuk, próbálják ki Önök is!  
A recept a következő: 10 dkg puha vaj, 5 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor. A 
hozzávalókat simára keverni, majd hozzáadunk15 dkg lisztet, 1 teáskanál sütőport és 
kb, ½ evőkanál levendulavirágot. Kis golyókat formálunk belőle. Előmelegített 
sütőben 150 fokon, kb.20 percig sütjük. 
Május 29-én Fischerné Virág Éva vezetésével „Egészség nap ” volt az óvodában. A 
gyermekek egy mesefilmen keresztül ismerkedhettek meg a helyes táplálkozással, 
majd a filmben 2 főszereplő nyuszi termünkben csoportszobai plüss nyuszik 
formájában öltött testet, és segítette a gyermekeknek a filmben látott egészséges 
ételek felelevenítését, ismétlését. A foglalkozást megelőző napon a fent leírtak 
alapján levendula pitét sütöttek gyermekeink, mellyel Éva nénit is megkínálták. 
Ismételten egy remek hangulatú foglalkozás részesei lehettünk. 
Május 30-án részt vettem a Gyurmavilág pályázatán. Június 13-án örömmel 
értesültünk, hogy nyertünk 3 Giga intézményi csomagot, mely 9 kg/ 10 szín gyurmát 
jelent óvodánknak, 74.970.-Ft értékben. A pályázat önrészét és a szállítási díjat 
(17.760 forintot) a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat átvállalta. Köszönjük 
szépen! 
Május 31-én körjátékokkal kitáncoltuk májusfánkat az óvoda udvarán. Vidám, 
önfeledt örömünk, egész nap folytatódott. 
Június 1-én a „zölden jobb” napon az italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés 
bezöldítette az internetet annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a 
környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, ezen belül is az italos karton 

hulladékok szelektív 
gyűjtésének fontos-
ságára. A Zöldenjobb 
Naphoz a tavalyi évben, 
és idén is, országszerte 
több száz óvoda és 
általános iskola csatla-
kozott, többek közt 
óvodánk is. Gyermekeink 
és mi óvodapedagógusok 
is zöldbe öltöztünk erre a 
napra. A rólunk készült 
fotókat feltöltöttük a 

zöldenjobb nap facebook oldalára. 
Június 2-án magyar és német nyelvű nyári műsorszámokkal léptünk fel sikeresen a 
fazekasbodai falunapon. Jutalmul édességet és üditőt kaptak gyermekeink. 
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Június 4-én örömmel értesültünk a Rovitex Hungária KFT-től, hogy a 
tevékenységeinkről az oldalukra feltöltött fotók alapján ismét felajánlanak 
támogatásként gyártásból megmaradt lakástextileket, valamint maradék 
fényáteresztő és dekorációs függönydarabokat óvodánk részére. A vállalat kiemelt 
figyelmet fordít a gyermekekre és kreatív fejlődésükre. Fotókat kérnek óvodáktól és 
iskoláktól a kis kezek készítette „csodákról, remekekről”.... A beérkezett fotók 
elbírálása után döntenek arról, hogy melyik intézménynek ítélnek támogatást. 
Örömünkre óvodánk eddig minden alkalommal részesült az adományból. 
Gyermekeink folyamatosan számíthatnak a Közfoglalkoztatottak Háza dolgozóinak 
kiemelten Bércesné Hajni és Mohácsiné Ági – ügyes kezű segítségére. Támogatásuk 
viszonzásaképpen felajánlottunk nekik a maradék függöny anyagokból. 
Június 6-án Zsuzsi óvó néni irányításával, a gyógynövényekkel ismerkedhettek 
ovisaink. Megnézték, megszagolták, némelyiket meg is kóstolták. 
A foglalkozás zárásaként citromfű és bodzaszörpöt készítettek. Az elkészült szörpöt 
ebéd után fogyasztották. 
Június 8-án tartottuk 5-ik, egyben utolsó nevelés nélküli munkanapunkat, mely a 
gyermekek részére óvodai szünet volt. A tavalyi nevelési évben vezettük be - 
hagyomány teremtési szándékkal, hogy az óvoda dolgozói Pedagógus Nap 
alkalmából csapatépítő tréningen vesznek részt Bikalon. 
Június 11-én a Zöld Óvodák Hálózata és az „Értünk” munkaközösség tagjaként mi 
óvodapedagógusok egy köszönő emailt kaptunk „Pedagógusnap után… szabadság 
előtt” címmel, az alábbi szöveggel: 
„ Kedves Kolléganők! Köszönöm az elmúlt évben végzett munkátokat, amelyet a 
közös, fenntartható jövőnkért tettetek az óvodákban és a munkaközösségben. Bízom 
benne, hogy a következő nevelési évben is találkozunk! Jó pihenést, feltöltődést, szép 
nyarat kívánok mindenkinek! Somogyiné Papp Éva munkaközösség vezető, 
bázisóvoda kapcsolattartó ” 
Az óvodai „NYÁRI ÉLET” június-július hónapokban is, érdekes és változatos 
tevékenységeket tartogat a gyermekeink számára. Kifejezetten izgalmas az élet az 
oviban így nyáron is, hiszen a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban 
tölthetik gyermekeink. 
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek 
számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek és kedvüknek megfelelően 
választhassanak. 
Kedvelik az udvarra kivihető BILIBÓ mozgásfejlesztő játékot, a motorozást.  
Az árnyas fa lombja alatt, a kerti faasztal ilyenkor is lehetőséget kínál rajzolásra, 
festésre, gyurmázásra, varrásra, kézimunkázásra. 
Jó idő esetén a vizezés enyhíti a nyári meleget. Buborékfújót készítettek a 
gyermekek, melyet mindegyikük nagy örömmel próbált ki. Versenyeztek, kinek sikerül 
nagyobb buborékot fújni és kié száll a legmagasabbra.  
A nagy hőségben a BILIBÓ –ba öntött víz nyújtott enyhülést. A gyermekek kreativitása 
ez esetben, határtalan volt. Forogtak, csúsztak, hintáztak a műanyag játékban. 
A homokozóban remek alkotások, homokvárak készültek… 
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Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása. Az udvaron is biztosítjuk 
kancsókban a frissítő italt. 
Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermekek bőrét a nagy nyári melegben 
folyamatosan napvédő krémekkel ápoljuk. 
A kis faházikónkban családjátékokkal, kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal 
játsszák ki nyári élményeiket. Nyáron mi óvodapedagógusok kivesszük éves 
szabadságunk nagy részét, így Zsuzsi óvó nénivel szinte mindig felváltva dolgozunk 
majd. 
A családoknál, a kertekben folyamatosan érik a gyümölcs. Kérjük ezúton a Szülőket, 
Nagyszülőket, hogy akinek lehetősége van, szerdai napokon küldjön gyermekével az 
óvodába gyümölcsöt! 
A „gyümölcsnap” egy nagyon jó kezdeményezés volt a szülők részéről. Jó lenne 
nyáron is folytatni! 
Köszönjük szépen! 
A következő programunk táncos fellépés lesz az iskolásokkal közösen 2018. július 7.-
én (szombaton) a nagypalli falunapon. A fellépésre hetente többször próbálunk az 
iskolás gyermekekkel közösen. 
Kérjük a szülőket, akik jelezték gyermekük részvételi szándékát a fellépésre, hogy a 
sikeresség érdekében mindenképpen jelenjenek meg a próbákon és a fellépésen! 
Köszönjük! 
Szép nyarat, jó pihenést, élmény teli nyaralásokat kívánok minden Olvasómnak, 
munkatársaimnak pedig kellemes pihenést a nyár hátralévő részében, valamint 
feltöltődést a szeptemberi tanévkezdésre! 
 
          Illésné Speiser Mária 
          óvodavezető 
 

 
 

SPORTTÁBOR  NAGYPALL 
Minden, ami sport. 

Gyere el július 30 –augusztus 3 között a Nagypalli Sporttáborba. 
Asztalitenisz, darts, petang, labdarúgás, úszás, mini golf, sárkányhajó. 

Tábor zárásaként pénteken a szülőkkel szalonnasütés a parkban. 
Ha szeretnéd a nyár közepén jól érezni magad 

JELENTKEZZ!! 
Táborvezető: Kófiás Endre 

Részvételi díj: 10.000.-Ft, mely tartalmazza a napi egyszeri meleg étkezést is. 
Jelentkezni július 15-ig a Nagypalli Polgármesteri Hivatalban lehet. 

A tábort a Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata finanszírozza. 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Nagypall isko-
lásai egy 
tartalmas, iz-
galmas, 
kalandos pécsi 
kirándulással 
(Állatkert, 
Pintér-kert 
Arborétum, 
Tettyei Mész-
tufa-barlang) 
zárták az 
utolsó tanítási 
hetet. 
 

A tanévet pedig kedves versekkel, közös 
énekléssel teli évzáró műsorral és 
ballagással. 
Elbúcsúztak a negyedikesek: Majdics 
Nóra, Lasszer Alexandra, Balogh Orsolya, 
Hári Petra, Mihály Gergő szeptemberben új 
iskolában folytatja tanulmányait „nagy 
felsősként”. Személy szerint köszönöm 
nektek ezt az évet, megtisztelő volt 
megismerni titeket és veletek tölteni az 
iskolás hétköznapokat. Különleges 
emberkék vagytok, sokat tanultam tőletek, 
általatok. Maradjatok továbbra is ilyen 

barátságosak, kedvesek, huncutok, viccesek, nyíltak, őszinték, kíváncsiak, vidámak. 
Tiszta szívből kívánok nektek minden jót! 
És itt, az újságcikkben is kívánok minden nagypalli iskolásnak és iskolai dolgozónak 

napsütéses, mosollyal teli nyári szünetet, szabadságot. 
 

 
Takács Tímea 

tanító 
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KÖNYVTÁR HIREK 

 
 
 
Könyvajánló: 

 
 
Mit tennél, ha úgy gondolnád, hogy a párod titkol valamit? 
A Bármit, csak ne az igazat Gillian McAllister lenyűgöző, átütő thrillere 
csalásról, árulásról, és egy asszony megszállottságáról, hogy 
kiderítse az igazságot. 
 
 
 
 

Tomor Anita, nagysikerű regényszerző, új romantikus történettel 
kápráztat el minket. Ahogy azt már megszokhattuk tőle, ez a 
könyv is tele van szerelemmel, játékkal és szenvedéllyel. 
Letehetetlen és magával ragadó, csakúgy, mint előző művei. 
 
 
 
 

 
 
 
Az ifjabb generációnak pedig jó hír, hogy az Egy ropi 
naplója sorozatnak immár 10 kötete megtalálható a 
könyvtárban. 
 
 
 

Programajánló: 
Július 19-én 16:30-17:30 között beszélgetés lesz Szabó Marcell: A szorítás alakja c. 
verseskötetéről a Tudásközpontban. 
Szabó Marcell A szorítás alakja című verseskötete a fiatal költő első könyve. 
 
Kedves Könyvtártagok! 
Július és augusztus hónapban a felújítási munkák miatt a könyvtár nem üzemel. 
Megértésüket köszönjük! 
 

Papp – Dobszai Anikó 
könyvtáros 

 



2018. július 
 

9 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018. július 
 

10 
 

 
XVIII. Falunap és XIII. Pogácsafesztivál 

 
Július 7. szombat – Fesztiválsátor 

 
15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 

Kulturális műsorban fellépnek: 
Pécsvárad Big Band, 

Nagypalli óvodások és iskolások, 
Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

Zengővárkonyi Hagyományőrző Táncegyüttes 
Sztárvendég: Gergely Róbert 
19 órától bál – zene – Harold 

20: 30 órától tombolasorsolás, fődíj két fő részére wellness utalvány 
22:00 órakor tűzijáték 

 
Július 8 vasárnap - közpark 

 
13:30 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 

- előzetesen 15 csapat jelentkezett -  
15 óráig pogácsák leadása 

15:00 órától kulturális és szórakoztató műsor a következő fellépőkkel: 
Ribizli Bohóc, 

Habparti a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület közreműködésével 
Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar 

Hirdi Napsugaras Ősz Asszonykórus 
18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 

20:30 órától a fesztiválsátorban fellép Vastag Csaba 
 
A rendezvény mindkét napján a gyermekeket ingyenes légvár, arcfestés, 
lufihajtogatás, szombaton F1 szimulátor várja. 
Vasárnap délután a fesztiválsátorban sakk szimultán Jeszenszky József sakkmester 
közreműködésével. Jöjjenek és győzzék le élőben 14:30 órától! 
A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub tagjainak köszönhetően mindkét napon 
pogácsákat lehet kóstolni. 
Rendezvényünk mindkét napján a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
termékei és a Nagypalli Kézműves Házban készült termékek megvásárolhatóak 
lesznek.  
A rendezvény ideje alatt a Petőfi utca 1 – 4/a szám közötti terület lezárásra kerül. 
 

Várunk mindenkit szeretettel – töltsünk el együtt egy hétvégét 
Nagypall Község Önkormányzata 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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EB ARANY BRASSÓBAN 
 

Mint azt előző lapszámunkban olvashatták 
Hári Rebeka a Pécsi Fordan Táncklub tagja, 
miután megnyerték a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség Országos Bajnokságát 
kijutottak a Brassóban június 30-án 
megrendezésre került Európa Bajnokságra. 
Az Elysium női formáció tagjai a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott, és 
megszerezték a legszebben csillogó érmet. 
Gratulálunk ehhez a szép eredményhez Hári 
Rebeka! Büszkék vagyunk Rád, hiszen már 
mi is elmondhatjuk, hogy kis falunknak is van 

Európa Bajnoka! További sok sikert kívánok! 
 

Grátz Erika 
polgármester 

 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Június hónapban rendezte meg először egyesületünk a " csuhé csütörtök " címen 
nevezett kézműves foglalkozást.  
A következő foglalkozás július 5-én lesz ahol fafaragás, és csuhé táncos billegő 
készítésére lesz lehetőség délután 13 és 17 óra között.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az egész évi program a foglalkozásokról a 
kábel tv-én is megtekinthető. 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 

 
 Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 
Kedves Nagypalli Lányok Asszonyok valamint klubtagok. Szeretnék megkérni 
mindenkit, hogy minél nagyobb számban vegyetek részt a pogácsáitokkal a 
falunapon. Szombaton a pogácsákat du. két órától három negyed háromig, vasárnap 
pedig három óráig lehet leadni a zsűri asztalánál. 
Minden pogácsasütő 2 db ételjegyet vehet át, melyet a szombati napon 
használhatnak fel. 

Bérces Boldizsárné 
elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
 

Július 17.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
    Július 19. Csütörtök 14:30 – 16:30 óráig 

 
 

Az étkezési díjakat a Kultúrház épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 26.) 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 

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/

