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OKTÓBER  
IDŐSEK HÓNAPJA 

 
 

 
 

                                                   
Elmúlt egy újabb esztendő,  

Történt jó is, rossz is, elegendő.  
Idősebbek lettünk egy évvel,  

Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.  
 

Gondoljunk az idősekre,  
kik előttünk járnak sok-sok évvel!  

Gyengülnek és felejtenek,  
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!  

 
Tiszteljük a sok-sok munkát,  

törődést és fáradozást.  
Tisztelettel, hálatelten  

köszönjük meg, amit értünk tettek.  
 

Szép korúak, örök fiatalok!  
legyen ma egy víg napotok!  
Felejtsétek a bút, bánatot,  

Legyen még tengernyi boldog órátok! 
 

Az Idősek Világnapja alkalmából kívánok minden Nagypalli szép korúnak jó 
egészséget és hosszú boldog életet. 

 
 

Grátz Erika - polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 

 
Önkormányzatunk ez évben is meghívást kapott az Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításra, mely a Belügyminisztérium szervezésében szeptember 14-15-én került 
megrendezésre Budapesten a Millenáris Parkban.   
Az elmúlt évhez hasonlóan a gazdag árukészlet mellett, helyben sütött pogácsával is 
vártuk a látogatókat. Bércesné Hajni és Bakóné Zsuzsi két napon keresztül sütötték 
a finom pogácsát Dobszai Krisztián és Mihály János segítségével. Mohácsiné Ági a 
kézműves termékeket árulta illetve kínálták a friss pogácsákat. Így, nem csak a 
kézműves termékek, hanem a pogácsák is nagy sikert arattak mindkét napon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton is szeretném megköszönni a közreműködőknek a kiállításon végzett munkát, 
mellyel ismét községünk hírnevét öregbítettük.  
 

Tekerjünk, hogy tekerhessünk III. 
 

Ez évben immár hetedik alkalommal került megrendezésre az Európai Mobilitási 
Hét alkalmából a kerékpáros mozgalomhoz, melyhez községünk is csatlakozott. 
Szeptember 23-án vasárnap reggel Pécsváradról érkezetek a kerékpárosok, melyhez 
itt Nagypallon a Geresdlakról érkezők csatlakoztak. Önkormányzatunk kávéval, 
kaláccsal és üdítővel várta a mozgalom résztvevőit. Rövid pihenő után Lovászhetény 
felé indultak, majd Véménd volt cél állomás, ahol meleg étellel vártak mindenki 
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Kistérségi testvér-települési delegáció 

 
Szeptember 6-9 között a Zengőalja Kistérséghez tartozó települések német 
partnerkapcsolata Unterschleisheimi delegáció érkezett térségünkbe. Szeptember 7-
én a delegáció egy része községünkben tett látogatást, ahol megtekintették a Csuhé 
– Gyékény – Sás Múzeumot, valamint a helyi kézműves termékeinkből vásárolhattak.  
Szombaton részt vettek a Pécsváradi Várban megrendezésre kerülő Határtalan 
lakoma rendezvényen is. A rendezvényre Mező Jánosné által készített kaláccsal 
képviseltük községünket, melynek ismét nagy sikere volt. 
Ezúton is köszönjük Mező Katica néni közreműködését. 

 
Grátz Erika – polgármester 

 
 

 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
                                                                                        
                                                            Halálozás 
 

Németh Mihályné élt 80 évet 

 
 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

 
A pályázat benyújtásának módja és határideje  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani.  
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  

2018. november 6. 
 

Figyelem! 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 

További információért keressék Bakóné Mező Zsuzsanna szociális igazgatási 
főelőadót a 72/466-752-es telefonszámon. 
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Lakossági tájékoztató 

 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján mindazon 
háztartások, melyek nem vezetékes gázszolgáltatással illetve távhő szolgáltatással 
oldják meg a fűtést egyszeri, 12.000 forint összegű kormányzati támogatásban 
részesülnek. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. 
 
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi 
önkormányzatnál, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli 
Kirendeltségén (7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) legkésőbb 2018. október 15. 
napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. (Azaz, ha valaki 2018. október 15-e 
után ad be kérelmet, az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! ) Az igénybejelentő 
nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem 
módosítható. Nyilatkozni kell, hogy az igénylő személynek az adott háztartás a 
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. 
A benyújtott igényekről az önkormányzat 2018. október 17-ig ad tájékoztatást a 
Belügyminisztérium részére. A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által 
elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt. 
A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére 
kiadott támogatói okirat fogja szabályozni.  
  
A benyújtott kérelmeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, 
melynek során bejelentés tartalmának valóságát a helyszínen ellenőrizheti. 
Az érintett önkormányzatok kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt 
fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a 
támogatásról szóló Kormányhatározat rögzíti majd. Az érintett önkormányzatok az 
önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag 
típusára vonatkozó adatokat átadják a kiválasztott vállalkozásnak. 
Az igénybejelentő lap, és önkéntes adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat 
nyomtatvány átvehető az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli 
Kirendeltségén. 
 
 
 
 
 
 
 
        dr. Csernyánszky Gábor - jegyző 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata szeptember 8.-9. között ismét részt vett 
az immár IV. alkalommal megrendezésre kerülő Sváb Zenei hétvégén Villányban. Az 
immár hagyománnyá vált Oktoberfestre az Önkormányzat 20 főt vitt magával ahol a 
pénteki napon a jó hangulatról a Zillertaler Mander valamint az Unterrock zenekar 
gondoskodott a kulturális programokon kívül. A Szombati napon kora délután a 
hagyományé volt a főszerep, hiszen a rendezvényre kilátogatók megtekinthették a 
Bánáti Sváb tánccsoportot Aradról, a Soroksári vidám favágófiúkat és tánccsoportjuk 
előadását, betekintést nyerhettek a Lohr Kapelle repertoárjába és élvezhették 
Kéméndi Tamás harmonika művész fantasztikus előadását. Este azonban a fő 
figyelmet idén a Zillertalból érkező Dj Ötzi és bandája kapta, aki egy fergeteges 
koncertet adott és ezzel meg is dőlt a látogatottsága az eseménynek, ahol közel 4000 
ember vett részt. A koncert után azonban a tömeg nem oszlott, a hangulat tovább 
fokozódott és remek utcabál zárta a rendezvényt melynek hangulatáról a Schütz 
Kapelle gondoskodott. 
 
Aki ezen a két napon Villányba látogatott megtapasztalhatta az igazi Oktoberfest 
hangulatot, és betekintést nyerhetett a német gasztro kultúrába is, hiszen a Villányi 
borok mellett sör, bajorperecet, fehérkolbászt és idén már schupfnudelt és sok 
hasonló finomságokat kóstolhatott. 
 
A rendezvény sikerességét az is mutatta, hogy a szervezők a rendezvény kezdete 
előtt két héttel már bejelentették, hogy teltház van, így aki nem rendelkezett jeggyel 
már nem is tudott részt venni az eseményen. 
 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata köszöni a bizalmat és reméli, hogy 
jövőre is ilyen szép számban tudja képviseltetni magát és a falu sváb gyökereit ezen 
a rendezvényen 

 

 Bérces Attila 
elnök 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
 

Igen tevékenyen indult a 2018/2019-es tanév az általános iskolában. Az ismerkedést 
követően hamar belevetettük magunkat az ismétlésbe, a napirend kialakításába, és 
a környezetünk dekorálásába.  
Nagy örömünkre minden napot kiadós reggelivel kezdünk, és kihasználva a jó időt, a 
testnevelés órákat a szabadban töltjük.  
Rögtön az első héten ellátogattunk a Kodály Központba, ahol részesei lehettünk A 
virtuóz zongorista című koncertnek. Az ott megtapasztaltakat újraélhették a gyerekek 
a tanteremben elhelyezett szintetizátoron – saját előadásukban.  
A Nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesületnek köszönhetően már az 
első héten csuhévirágot készíthettünk a kihelyezett technika- és rajz órákon. 
Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a könyvtárba is gyakran mehetünk, ez mind 
a tanórák, mind a szabadidő hasznos eltöltése szempontjából előnyünkre válik. 
Gőzerővel tervezgetjük a további programokat, hogy minél színesebbé tegyük a 
tanévet. Kollégáim nevében is köszönöm a falu segítségét, hogy gördülékenyebbé 
tették számunkra a tanévkezdést! 

 

 
 
 

Fischer Dóra - tanító 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten 
und Küche Pahl 

 
 
Kedves Olvasó! 
 
Vége van a nyárnak, szeptemberben már csak a vénasszonyok nyarának 
örvendezhettünk. Napközben élvezhettük az indián nyár melegét, hiszen az elmúlt 
napok igazán napsütötte perceket tartogattak számunkra, - kivéve az utolsó pár 
napot. Egyedül talán a frissítő reggeleken és kissé csípős estéken érződött, hogy 
elérkeztünk az igazán színpompás őszi hónaphoz. 
Élvezzük még ki az utolsó napsugarakat és töltsük fel szervezetünk tartalékait a 
zimankós időszakokra! 
Szeptember 3-án becsengettek az óvodában. Erre az alkalomra Ludwig Csille 
Ildikótól támogatásként játékot kaptak gyermekeink. Köszönjük szépen Ildikó! 
A „Boldogságóra program” részeként június végén sikeresen pályáztam a „Boldog 
Óvoda” cím elnyerésére. Így a 2018/2019-es tanévben közel 1200 óvodával és 
iskolával, 6000 pedagógussal egy fantasztikus nagy csapatot képezve dolgozhatunk 
majd együtt. Nagyon-nagy ereje van annak, hogy tudjuk, hogy rajtunk kívül még 1200 
intézményben végzik ugyanazokat a gyakorlatokat a gyerekek annak érdekében, 
hogy kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak legyenek. A nagy munkához, a 
boldogságórákhoz, kívánok Zsuzsi óvó néninek is nagyon sok sikert, boldog 
pillanatokat, gazdag élményeket és örömteli tapasztalatokat! 
Az oklevelet és a címmel járó szakmai csomagot a 2018. október 1-én 
megrendezésre kerülő nagyszabású címátadó ünnepségen vehetem át Budapesten, 
az Erkel Színházban. 
Szeptember 14-én a Baranya Megyei Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézményének 
gyógypedagógusai felmérték középső-és nagycsoportos gyermekeink fejlettségi 
szintjét, valamint elvégezték a logopédiai szűréseket is.  
Szeptember 17-én délelőtt védőnői és iskola orvosi szűrés volt az óvodában. Ekkor 
került sor a teljes körű lúdtalp vizsgálatra óvodásaink körében- 
E napon tanévnyitó szülői értekezletet is tartottunk az óvodában, ahol a házirend 
megismertetése, beszoktatás, szokások, szabályok, tanév eleji aktualitások, 
feladatok, rendezvények ismertetése, nevelés nélküli munkanapok előterjesztése, 
elfogadása, SZMSZ lényegi elemei voltak fő napirendi pontjaink. A szülői értekezleten 
részt vett Garamfalvi Annamária a Pécsváradi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, aki 
átadta az anyukáknak a szeptember 14-i szűrésen készült szakvéleményeket, 
valamint ismertette az igénybe vehető szolgáltatásaikat. Beszélt a logopédusok, a 
fejlesztő pedagógusok munkájáról is. A felmérésen teljesítettek alapján nagyon-nagy 
dicséretben részesítette a nagycsoportos lányainkat. 
Örömmel értesültünk a Pécsváradi Pedagógiai Szakszolgálattól, hogy óvodásaink az 
iskolaorvosi szűrővizsgálat alapján az új tanévben heti 1 alkalommal (keddi napokon) 
gyógytestnevelési foglalkozásokon vehetnek részt mindannyian Pécsváradon, a 
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Sportcsarnokban, melyeket Szakálné Panta Dóra tart meg részükre. Utaztatásunkat 
a Fenntartó biztosítja. Köszönjük szépen Grátz Erika polgármester asszonynak! 
Szeptember harmadik hetében megkezdődtek óvodánkban a logopédiai 
foglalkozások, valamint a hitoktatás is. 
Keresnyeiné Keller Ágnes fejleszti a beszédhibás gyermekeinket, SNI-s gyermekünk 
fejlesztését Moschnitzka Zsuzsanna óvodapedagógus végzi, aki gyógypedagógusi 
végzettséggel is rendelkezik. Hitoktatónk Somogyi Betti. 
Szeptember 21-én az Erdősmecskei Német Önkormányzat meghívására részt 
vettünk Figura Ede és Márk Sarolta „A hét kecskegida és a farkas” - „Der Wolf und 
die sieben Geislein” című vidám, zenés, kétnyelvű meseelőadásán. A szereplők 
együtt énekeltek, zenéltek a gyermekekkel, akik belebújhattak a mesefigurák bőrébe, 
így alakítva az előadás menetét közös játékkal, gondolkodással, 
problémamegoldással. Mindannyian egy tanulságos. szórakoztató, mozgalmas 
műsor részesei lehettünk, drámapedagógiai elemekkel.  
Szeptember 22-én Bérces Erzsi néni 
felkérésére magyar népi zenére, a 
magyaros fellépő ruháinkban 
szerepeltünk a Kézműves Ház udvarán a 
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
és a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület által szervezett „Kukorica 
napon”. 
A fellépésért jutalmul csokoládét kaptak 
gyermekeink. A rendezvényen lehetőség 
nyílt kukoricából készült ételek 
kóstolására is. 
 
Szeptember 26-án Fábos Adrienn óvodavezető meghívására Szüreti Mulatságon 
vehettünk részt a zengővárkonyi óvodában, ahol egy csodálatos szőlő fűzérrel 
feldíszített udvaron fogadtak bennünket vendéglátóink. Nagy érdeklődéssel figyeltük 
a zengővárkonyi óvodások szüreti műsorát, melynek utolsó részébe Adri óvó néni 
invitálására betársultunk, majd vidám körmenetben folytattuk együtt a táncjátékot. 

Kisvártatva vödröcskéinkbe, 
kosárkáinkba szüreteltük. A 
leszedett szőlőt szemezgettük, 
kóstolgattuk, daráltuk, préseltük. Az 
előzetesen tisztára mosott kis 
gyermek lábacskák jól meg is 
taposhatták. A kipréselt mustot 
poharacskáinkba töltve ízlelgettük. 
Mindannyiunknak nagyon ízlett, 
fenségesen édes volt. 
Nagyon szép, örök élményű, derűs 
hangulatú, boldog délelőttöt 
töltöttünk el. 
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Minden évben Mihály napkor a néphagyomány szerint vásárokat rendeznek. 
Szeptember 27-én óvodánkban megtartottuk a mi kis zenés, Mihály napi vásárunkat 
a gyermekekkel. Remek vásári hangulat alakult ki nálunk. Óvodásaink nagyon 
élvezték az előadást, a vásárt. Programunkat egy mondókával kezdtük: „Gyere velem 
a vásárba…”, majd az ismert, vidám vásáros dalokkal álltunk meg 1-1 standnál. A 
vásárnak meg voltak a maga szabályai. Az árun alkudni lehetett. A jó üzletre, 
megállapodásra kezet adtak egymásnak és áldomást ittak. A vásárból mindenki vitt 
haza a szeretteinek vásárfiát, - mézeskalács szívet-, melyet gyermekeink ki is 
díszítettek. Miután minden áru elfogyott, közösen mulatoztunk a Mihály napi bálban.  
 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 
 

KÖNYVTÁR HÍREK 
 

 
Kedves olvasni és könyvtárba járni szerető emberek! 

 
Szeptember 3-ától én, Jusztin Levente vettem át Papp-
Dobszai Anikó munkáját a könyvtárban. Mindenki nevében 
szeretnénk megköszönni, hogy a könyvtár ügyeit rendben 
intézte, ezáltal én is lelkiismeretesen és a rendet megtartva 
vihetem tovább az ő munkásságát! 
A hagyományokat folytatva ezen a felületen a könyvtárban 
aktuális programok összefoglalóit, beszámolóit, illetve 
könyv- és programajánlókat lehet olvasni. 
Várok nagyon sok szeretettel mindenkit, aki szeretne 
könyvet olvasni, kölcsönözni, vagy egy kellemes társasági 
helyen eltölteni a szabadidejét. Bárkinek bármilyen 
kérdése, kérése, vagy felvetni való problémája, ötlete van, 
vagy csak személyemet szeretné megismerni, azt is sok 
szeretettel várom a könyvtárba! 
 
Szeretném felhívni azok figyelmét, akiknél lejárt határidejű könyv van, az legyen 
szíves visszahozni a könyvtárba a kikölcsönzött könyvet! 
 
 

Jusztin Levente 
könyvtáros 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

 
Szeptember 22-én   került megrendezésre az I. Kukoricás Nap, melynek 
megrendezéséhez az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyertünk támogatást. A 
rendezvényen felléptek a pécsváradi és a nagypalli óvodások a és a hirdi Napsugaras 
Ősz asszonykórusa. A műsor után a résztvevők megkóstolhatták kukoricából készült 
ételeket és süteményeket. Kóstolhattak, pogácsát, málét, prószát, maffint, lepényt, 
kukoricalevest, palacsintát, pattogatott kukoricát és kukoricás töltött káposztát. Az 
ételek elkészítését köszönjük a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület valamint 
klubtagjainknak.  

Rendezvényünk jól sikerült, reméljük lesz folytatása. 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 

 
 

 
Hirdetmény 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy  

2018. október 05.-én pénteken 
 

LOMTALANÍTÁS  
 

A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni. 
 

Az akció során nem helyezhetőek ki: 
• Építési törmelék 

• Állati tetemek 
• Veszélyes hulladék 

• Elektronikai hulladék 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

A Cselekvő Közösségek projekt a végéhez közeledik. Azt gondolom nem volt hiába 
való a pályázat, mert Nagypall megint előre tudott lépni egy lépést. A múzeumot már 
a megnyitás óta nagyon sokan felkeresték, és egyre népszerűbbek programjaink. 
A projekt IV. ütemét mely egyben a projekt zárása október 15-ig kell elkészíteni. 
Szeptember 19-én a cselekvő közösségek által támogatott csoport érkezett 
Nagypallra, akik   megnézték az újonnan berendezett falú múzeumot és a csuhé 
gyékény sás kiállítást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok:  
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre: 

 
 

 
 
 
 

Október 16. kedd: 11:00.- 12:00. óráig 
Október 18. csütörtök: 14:00.- 15:00. óráig 

 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
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/

