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Hívogat az iskola 

 
Hívogat az iskola, 

kapuját kitárja, 
kis pajtásom gyere hát, 

menjünk iskolába. 
 

Jó barátunk lesz a könyv 
és a fali tábla, 

kis pajtásom gyere hát, 
menjünk iskolába. 

 
Olvasunk és számolunk, 

vidám nóta járja, 
kis pajtásom gyere hát, 

menjünk iskolába! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Községünk életében az idei nyár a felújítások sokaságát hozta meg, ezáltal a 
lakosságnak a forró nyár mellett a faluban lévő felújításokkal járó kényelmetlenséggel 
is megkellett küzdeni. 
Legnagyobb önkormányzati beruházásunk a Szabadság u. 35-37. számú ingatlanunk 
felújítása nagyon jó ütemben halad. A beruházás műszaki átadásának határideje 
szeptember 30.  
Az iskola szeptember 3-án zavartalanul megkezdheti működését, hiszen már csak 
kisebb simításokat kell végezni az épületeken, mely az iskola részét nem érinti. Az 
épületben a helyiségek is új funkciókat kaptak. 
A könyvtár szeptember 3-tól várja a régi és új tagokat. 
Az orvosi rendelő szeptember 11-től várja a lakosságot. 
 

 
 
A falumúzeum is szeptembertől várja a látogatókat. A falumúzeum berendezéséhez 
szakmai segítséget kértünk, Bedő Anikó keramikus kirakatrendező személyében. A 
múzeum berendezéséhez további segítséget kaptunk Bércesné Erzsitől, Királyné 
Anitól és Nidlingné Ilitől. Közreműködésüket ezúton is köszönjük. 
A épületben a pajta helységből az iskolásoknak és az óvodásoknak tornaszobát 
alakítottunk ki, mely szeptember közepére készül el. 
Az épület ünnepélyes átadását októberben tervezzük. 
 
Az önkormányzati útjaink felújújítása is folytatódott.  Ez évi ütemünkben a Szabadság 
u. 11-13/b, Petőfi utca 1-22, Petőfi utca 4/a-7 szám közötti szakasz újult meg. A 
fejlesztés 15MFt-ba került, melyhez 13,7MFt támogatást nyertünk el. Az útfelújítást a 
következő években szeretnénk folytatni, melyhez további pályázatot nyújtottunk be. 
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Augusztusban megkezdődött a várva várt Szabadság utcai útfelújítás is. Remélem a 
lakosság az ezzel járó kellemetlenséget továbbra is türelmesen viseli.  
 
Augusztusban is foglalkoztattunk diákmunkásokat, akik az iszapfogó aknákat 
takarították ki és segítettek a mezőgazdasági termények betakarításában.  
 
Augusztus 25-26-án részt vettünk az Ormánságban megrendezésre került Bőköz-
Kincses Baranya Fesztiválon. A rendezvény ideje alatt Szaporcán a Tájház udvarba 
elvittük a Nagypalli Pogácsafeszivált, és két napig sütöttük a különféle pogácsákat.  
A Nagypalli Kézműves Műhely is bemutatta termékeit, valamint a Régi Mesterségeket 

Felelevenítő Egyesület 
kézműves játszóházat 
tartott a gyerekek számára. 
Köszönet a közre-
működöknek akik mindkét 
napon jó hírét vitték kis 
falunknak. A finom 
pogácsákat Bakóné Mező 
Zsuzsanna, Bérces 
Attiláné, Mihályné Knoch 
Erzsébet és Mihály 
Jánosnak köszönhetjük. A 
kézműves termékeket 
Háriné Tisza Mónika és 

Nagyági Béláné értékesítette. Kézműves játszóházat Bérces Boldizsárné és Tamás 
Lőrincné tartotta. A részvétel költségeit a Baranya Megyei Önkormányzat 
finanszírozta.  
 
 
Szeptember 14-15-én immár negyedik alkalommal veszünk részt az Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon, mely ez évben új helyszínem a Millenáris parkban lesz 
megrendezve. A kiállításon a Kézműves Műhelyben készült lakástextilákat, 
rongyszőnyegeket, ajándéktárgyakat szeretnénk bemutatni és értékesíteni. A 
rendezvényen bemutatkozik a Nagypalli Pogácsafesztivál is. Mindkét napon helyben 
sütött pogácsákkal várjuk a látogatókat. 
 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos betegség után 2018. augusztus 20 elhunyt 
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) elnöke . 
Heinek Ottót 1999-ben választották az országos német önkormányzat elnökének, 

tisztségében 2003-ban és 2007-ben is megerősítették. A 2014-
es országgyűlési választáson szószólói mandátumot szerzett a 
német önkormányzat listavezetőjeként, parlamenti helyét 
azonban még az alakuló ülés előtt átadta Ritter Imrének. 
  
Heinek Ottó 1960-ban született Mohácson. A pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
magyar-német szakán 1983-ban szerzett diplomát, majd a 
német nyelvű Neue Zeitung munkatársa lett 1990-ig. 
Az 1990-es években a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatalnál 
vezető, 1995 és 1999 között pedig a hivatal elnökhelyettese volt.  

 
Emlékét megőrizzük! 

 
Bérces Attila – elnök 

 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
 

Kedves Olvasó! 
 

Búcsúzik a nyár és lassan beköszönt az ősz. 
Elérkezett a szeptember és vele új kihívásokkal a 2018/ 2019-es tanév. 
Óvodánk nyitva tartása augusztus hónapban húsz munkanapot szünetelt. A 
nagytakarítást, az általános takarítási és fertőtlenítési munkálatokat 2018 augusztus 
27-től 31-ig végeztük el. 
A megszépült óvodánkba 2018. szeptember 3-án (hétfőn) várjuk a szünet alatt 
kipihent, friss élményekkel gazdagodott gyermekeinket, valamint, a Pécsváradról 
bejáró két új óvodást, akik már augusztus első hetében ismerkedtek 
intézményünkkel. 
A jelenlegi beiratkozási létszám szerint a 2018/2019-es tanév szeptemberében 8 
gyermek kezdi meg az óvodát, 2019. februárjában további 2 picurka várható. Így 
létszámunk 10 főre gyarapszik. 
Közülük 3 fő kis, 4 fő középső és 3 fő nagycsoportos korú. A 4 bejáró óvodásunk 
naponta Fazekasbodáról, illetve Pécsváradról utazik. Utaztatásukat fenntartónk 
biztosítja. 
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Féth Mia Zoé első osztályosuknak, - aki közben családjával Zengővárkonyba 
költözött-, kívánom, hogy iskolás évei az ismeretek megszerzése, elsajátítása mellett 
szépek és vidámak legyenek! 
A nagypalli új tanító kollégáknak, valamint munkatársaimnak is, nagyon sikeres, 
boldog, élményteli tanévkezdést és az új nevelési évre eredményes, jó munkát 
kívánok! 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 
 
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Nagypalli Telephelyén az idei tanév kezdetét megelőzően a szokottnál is lázasabb 
készülődés folyt. A falu lakói nyilván érdeklődéssel várják az iskola épületének 
megújulását, de a változások nem csak az épületet, hanem az ott dolgozó 
pedagógusok személyét is érintik. Az iskolába tavaly érkezett Takács Tímea német 
nemzetiségi tanítónő lakóhelyéhez közelebb eső iskolát választott az idei tanévben, 
míg Kajos Valéria és Németh Anita a székhely intézményben, Pécsváradon folytatják 
munkájukat az idei tanévben.  
Fiatal, lelkes tanítók várják szeptember 3-án az iskolás gyerekeket, akik már sok időt 
és energiát fordítottak arra, hogy a tanulók érkezésére minden készen álljon. Az új 
tanévben egy osztályfőnök (Dóra néni) és két segítője (Zsófia tanár néni és Levente 
tanító bácsi) várja a kíváncsi és nyilván kicsit izgatott nebulókat az első tanítási napon. 
Az épület megújulása és megszépülése lassan befejeződik, a pedagógusok már 
nagyon várják a kisdiákokat, tehát minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy sikeres, 
mindenki számára sok tudást és élményt nyújtó tanév kezdődhessen el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új pedagógusok balról Ózsvár Zsófia, Jusztin Levente, Fischer Dóra 
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Pedagógusaink rövid bemutatkozása 
 

Fischer Dóra vagyok, Pécsváradon élek. 2014-ben végeztem Szekszárdon tanító 
szakon, ezt követően Pécsett, a Művészeti Karon Zeneterápiás képzésen vettem 
részt. Szeretek utazni, tanultam Törökországban és éltem az Egyesült Királyságban 
is. A sok tapasztalatnak köszönhetően is, nyitottá, érdeklővé és elfogadóvá váltam. A 
gyerekeket is mindig fontosnak tartottam erre nevelni. Ehhez nagyon sok segítséget 
nyújtott a Pécsváradi EGYMI, ahol négy tanéven keresztül dolgozhattam, mint tanító 
és foglalkozhattam az értelmileg – és tanulásban akadályozott tanulókkal. A 
művészetek, a zene és a tánc fontos szerepet játszanak az életemben, úgy 
gondolom, hogy rendkívül hatásos eszközként működhetnek az önkifejezés, a 
kommunikáció szempontjából, így minél hatékonyabban próbálom beépíteni munkám 
során a mindennapokba. Fantasztikus lehetőségnek tartom, hogy Nagypallban 
kezdhetem a tanévet egy új csapatban. Remélem, hogy a gyerekekkel és a 
kollégákkal aktívan részt tudunk venni a falu színes és izgalmas programjaiban. 
 
Ózsvár Zsófiának hívnak, jelenleg Pécsváradon lakok. 2015-ben szereztem 
kerámiatervezés BA diplomámat a PTE Művészeti karán, majd az MA fokozatot 2017-
ben. Ez évben, Design- és vizuálisművészet- tanár mesterszakon végeztem. Tanítási 
gyakorlatomat a Pécsi Művészeti Szakgimnázium és a Szent Mór Iskolaközpontban 
töltöttem, ahol alsó, és felső tagozatos diákok művészeti oktatásában vettem részt. 
Az idei nyáron a Pécsváradi Önkormányzat által szervezett nyári napköziben 
dolgoztam nevelőként, ahol kirándulásokat, csoportjátékokat, és kreatív feladatokat 
szerveztem. 
A pedagógus pálya mindig is közel állt hozzám, mivel édesanyám és a nagymamám 
is a tanítói hivatást választotta. Iskolás koromtól kezdve tizenkét évig néptáncoltam, 
ahol a kisebbek csoportjában tanítóként is segédkeztem. A néptánc egyesületen 
keresztül sok kézműves technikával ismerkedtem meg, mint a szövés, csuhébaba 
készítés, nemezelés, tojásfestés. Emiatt is értesültem örömmel a Nagypalli Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesületről és arról, hogy tagjai szaktudásukkal készek 
az iskolai oktatásba bekapcsolódni, mert úgy gondolom, hagyományaink átadása és 
megőrzése mindannyiunk érdeke. 
Izgatottan várom a munkát a gyerekekkel és a nagypalli közösséggel. 
 
Jusztin Levente vagyok, pécsi lakos, eredetileg Komlóról származom. Sokszínű 
embernek vallom magamat, nem vagyok egy otthon ülő típus, ezért több mindent 
aktívan csinálok: gyermekkorom óta néptáncolok, jelenleg 2 népi zenekarban is 
zenélek és koncertezünk országon belül és kívül, hobbiként sportolok éppen amire 
lehetőségem van, egyik szakmámnak megfelelően fotózok és videózok 
professzionális szinten, ha pedig véletlenül otthon ülök, az elektronikai eszközök 
javítását végzem. Inkább szeretek mozgásban lenni és utazni, ezért is döntöttem 
korábban úgy, hogy Szegedre megyek a tanítóképzőbe. Jelenleg Baján tanulok 
levelező tagozaton, jövő nyáron diplomázok. 
A sokszínű énem remélhetőleg megmutatkozik a község életében is, szeptembertől 
az iskolában fogok németet tanítani, emellett pedig a könyvtárban fogok dolgozni. Az 
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egyéniségemmel igyekszem a község színes életét tovább gazdagítani, ez pedig 
reményeim szerint a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt jótékony hatással lesz. 
 
Sikerekben gazdag, szép és tartalmas tanévet kívánok minden tanulónak, szülőnek 
és pedagógusnak azzal az ígérettel, hogy az "anyaintézmény" továbbra is igyekszik 
minden segítséget megadni az eredményes és sikeres munkához. 
 
 

Tóth Györgyi – iskolaigazgató 
 
 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Egyesületünk augusztus 2-án tartotta meg a soron következő csuhé csütörtöki 
foglalkozást, ahol egyesületi tagjaink a bútor festést mutatták meg, és csuhé 
angyalkát készítettek. 
A következő csuhé csütörtök szeptember 6-án lesz megtartva, amikor csuhé babát 
és népviseleti babát készítünk. Mindenkit szeretettel várunk 13-17 óráig. 
 
Egyesületünk büszkeségei. 

Dékány-Szabó Ildikó 
 
Budapest Belvárosának egyik legszebb neobarokk épületében működő Duna Palota 
adott otthont az AMKA jubileumi, 25. alkalommal megrendezett nyári kiállításának. 
MAGYAR KÉZMŰVESSÉG-2018 valamint MÁTYÁS KIRÁLY ÉS KORA-KÉZMŰVES 
SZEMMEL című kiállítás 2018. július 17-től - augusztus 27-ig láthatta a nagy 
közönség. A kiállítás első részére természetes 
anyagból különböző kézműves technikákkal készült 
használati és dísztárgyak érkeztek, melyek 
alkalmasak a mai otthonok, ebédlők, gyerekszobák 
berendezésére, az öltözékek és kiegészítők pedig 
megfelelnek az alkalmi ruhákat és a lezser stílust 
kedvelők ízlésének is.  A második részére 
népművészeti, képző és iparművészeti, és egyéb 
alkotások érkeztek, melyek felidézik a magyar 
reneszánsz korát, Mátyás királyt és a róla szóló 
mondák, mesék alakjait, jeleneteit.  A kiállítás 
válogatott anyagát (219 alkotó közel 400 
pályamunkáját) néprajzkutatókból és 
iparművészekből álló zsűri válogatta, díjazási 
javaslatot is készítve a kiemelkedő alkotások 
elismerésére.  Erre a pályázatra kukoricacsuhéból 
készített ovális tálaló szettel készültem, mely 4 db 
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tányéralátétből, 1 db edényalátétből és egy ovális kenyérkosárból áll. Az ünnepélyes 
díjátadó augusztus 7-én a Duna Palota színháztermében volt, ahol az én 
pályamunkám is elismerésben részesült. 
 
Minden résztvevő oklevelet kapott, a zsűri által legkiválóbbnak ítélt alkotásokért, 
pedig különböző díjakat vehettek át az alkotók. A díjakat a kiállítás támogatóinak 
felajánlásaiból állították össze.  
Az AMKA pályázatán már többször részt vettem, a 2017-es nyári kiállításon is díjazták 
a pályamunkámat. 
Településünket még képviselte a kiállításon Kasza Gáborné Gabi ékszer szettével, 
és Keszler Károlyné Éva öltözet kiegészítőivel reneszánsz stílusban. 
 

Négyes Tímea 
 

A 32. Mesterségek Ünnepe kiemelt témája a fonás, szövés volt. Egyesületünk, mint 
mindig, most is az Oroszlános Udvarban kapott helyet. Nagyon sokan voltak 
kíváncsiak az ország minden tájáról összegyűlt népművészekre, így ránk is. 
Látogatóink voltak a világ minden részéből, ahol magyar közösségek élnek: 
Skóciából, Venezuelából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból. A Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület kis létszámúnak számít a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségén belül, de ennek ellenére nagyon kitettünk magunkért. Az 
immár hagyományos székkötés bemutató mellett Fekete Ildikó Príma Junior díjas 
alkotó tojásírás bemutatót tartott. Ildikó a tojásírás szakrális jelképét, jelkép 

rendszerét két nyelven is 
tolmácsolta. Báling Lászlóné pedig 
a szerkesztést, hímek felosz-
tásának technikáját mutatta be. 
Horváth Anikó gyertyaöntés, 
Horváth Zsófia pedig keretszövés 
műhelymunkát vezetett. Külön 
dicséret illeti a két fiatal (14 éves!) 
lányt, akiknek bizony nehéz 
feladatuk volt, mert játszóházaink 
igen sikeresek voltak a látogatók 
körében, különösen 20-án, amikor 
szinte egyfolytában dolgoztak 
nyitástól a rendezvény zárásáig. 
Külön öröm számunkra, hogy az 

idei évben a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a közel 5.000 tagja közül 
Négyes Tímea székkötőt, egyesületünk egyik alapítóját választotta "Az év 
mesterének", mellyel e kihalófélben lévő szakma területén végzett munkáját ismerték 
el. 
Mindkét egyesületi tagunknak gratulálunk, további sok sikert kívánunk! 

Bérces Boldizsárné – elnök 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub és a Régi Mesterségeket 
Felelevenítő Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt, 

2018. szeptember 22-én szombaton 13 órától megrendezésre kerülő 
KUKORICA NAPRA 
a Kézműves Házba. 

A rendezvényen az előadás mellett kulturális műsor és kukoricából készült 
ételek kóstolására is lesz lehetőség.  

 
Rendezvényünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul 

meg. 
 

             Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 
rendelkezésükre: 
 

Szeptember 18. Kedd: 10:00 – 11:00 óra között 
Szeptember 20. Csütörtök 14:00 – 15:00 óra között 

 
 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
 

 
 
2018. szeptember 3-tól a 
könyvtár új helyen a volt 
orvosi rendelő 
épületében kicsit 
átalakulva, megújulva 
várja a régi és új tagokat.  

 
A Csorba Győző Könyvtár, mint üzemeltető további fejlesztéseket igért még ez évben. 
További új bútorokat és eszközöket kapunk mely komfortosabbá teszi az olvasni 
vágyók környezetét. 
 
A könyvtáros Jusztin Levente, aki az iskolában délelőttönként a német nemzetiségi 
nyelvet tanítja a diákoknak.  
Ezúton köszönjük Papp-Dobszai Anikó munkáját, aki közel egy évig vezette a 
könyvtárt. 
  

A könyvtár nyitvatartási ideje is megváltozik. 
Hétfő: 13:30 – 17:00 
Kedd: 13:30 – 16:00 

Szerda: 12:00 – 16:00 
Csütörtök: 12:00 – 16:00 

 
 

Találkozzunk a könyvtárban – mert olvasni jó! 
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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 

 

  

2018. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 

„MIX&MOVE” RAJZ-, FOTÓ- és CSOPORTOS KREATÍVPÁLYÁZAT 

 
Az idei téma a közlekedési multimodalitásra hívja fel a figyelmet, mely a különböző közlekedési módok 

igénybevétele, összefűzése, például kerékpárral az állomásra és onnan autóbusszal tovább. A hangsúly 

a közlekedési eszközök helyes megválasztásán és összekapcsolásán van.  
 

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 

 

❖ rajz 

❖ szabadon választott, kreatív alkotás 

❖ fotó 

 

 

EGYÉNI KOROSZTÁLYOK: 

 

❖ óvodás 

❖ általános iskola, 1-2. osztály 

❖ általános iskola, 3-4. osztály 

❖ általános iskola, 5-8. osztály 

❖ középiskola 

❖ felnőtt 

Beküldési határidő: 2017.09.17.  

Cím: Véménd Község Önkormányzata  

7726 Véménd, Tavasz u. 1. 

Email: muvelodesugy.vemend@gmail.com 

http://www.nagypall.hu/

