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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
2018. júliusában tájékoztattuk 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.  
Egy év telt el azóta és most kötöttünk szerződést a 
Magyar Államkincstárral. A beruházás 2020. 
augusztus 31-ig fog elkészülni. 
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.  
 
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett 
„Önkormányzati fejlesztések” pályázatra, ahol a Petőfi utca visszamaradt útfelújítását 
valamint a köztemetőhöz vezető út felújítását szeretnénk megvalósítani.  
 

Grátz Erika 
polgármester 

 

 
 

ANYAKÖNYVI HIREK 
 

SZÜLETÉS                                                                 HÁZASSÁGKÖTÉS 
  
Gulyás Léna Emília 
       Réti Virág 

 
 
 

                                                                        Pongrácz Edina és Bertlán Zoltán 
 
 

HALÁLOZÁS 
 

Szabó Lajos élt 77 évet 
 

 
 



2019. július 
 

 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- 

Kindergarten und Küche Pahl 
 

Kedves Olvasó! 
A június egy szuper hónap, hiszen beindul a nyár, az emberek jó hangulata visszatér, 
és ezek mind-mind pozitív átalakulásokat hoznak. A nyár a vidámság, a jókedv és a 
szabadság évszaka. A gyerekeknek a nyár nyújtja a legtöbb örömet és vidámságot. 
Itt a nyaralások ideje a vízparton, a hegyekben….az oviban is beindult a nyári élet. 
Kihasználunk minden olyan lehetőséget, amely élményt, örömet és jó időtöltést nyújt 
az óvodába járó gyermekeknek. Fontosnak érezzük, hogy sok új élménnyel 
gazdagítsuk a gyermekek lelkét. Kirándultunk, pancsoltunk, sarat dagasztottunk, 
játszottunk az udvaron és a parkban, leszüreteltük kiskertünkben a levendulát, 
közben napi néhány perces próbával készülődtünk a falu-napi kis műsorunkra. 
Június 4-én megtekintettük gyermekeinkkel a Pince Galéria 2019. évi kiállítását.  

Június 5-én a pécsváradi 
Gondozási Központ vezetőjének 
meghívására részt vettünk az 
Idősek Juniálisán, ahol műsorral 
kedveskedtünk az otthon lakóinak. 
Viszonzásul az „igazi juniális 
környezetben” vendégfogadásban 
részesültünk. A nénik gyümölcs-
salátával, sütivel kedveskedtek 
apróságainknak. Ajándékba gyer-
mekeinknek lufi manókat készí-
tettek, az óvoda részére pedig egy 

szép faliképet. 
Június 14-én a gyermekek nagy örömére már másodszor látogattunk el Szirmai 
Marika néni kedves meghívására kertjükbe, cseresznyézésre és piknikezésre. 
Az Apák Napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján 
ünneplik. Ilyenkor emlékezünk az apákra, nagyapákra. Erre az alkalomra ajándékkal 
kedveskedtünk az Apukáknak. Verset is tanultunk.  
A Boldogságóra csapatától „Ó,IÓ,CIÓ,ÁCIÓ,KÁCIÓ,AKÁCIÓ,VAKÁCIÓ!” címmel 
egy” köszönő-tanévzáró”  emailt kaptunk az alábbi szöveggel: 
„Az iskolában kicsengettek a 2018-2019-es tanévre, és hivatalosan is elkezdődik a 
vakáció. Az óvodákban tudjuk, hogy kicsit más a helyzet, de a nyár eljövetele, a 
pihenés megkezdése mindenhol érződik már. Így ez jó alkalom arra, hogy egy 
pillanatra megálljunk, visszanézzünk, hogy mit is végeztünk ebben az évben, és 
megköszönjük Nektek a sok munkát, energiát, ötletet és kreativitást, amit a 
boldogságórák megtartásába beletettetek. Szeretnénk Nektek beszámolni arról, hogy 
mennyi minden volt a mögöttünk lévő tanévben, ami a Boldogságóra programban 
részt vettek számára volt elérhető. Kezdődött talán a legnagyobb együttlétünkkel, a 
címátadóval, amin közel 2000-en vettünk részt. Ezután nem sokkal, az ingyenes, 
akkreditált képzések elindításával egy időben megnyitottuk a „Fogadj örökbe egy  
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Boldog Óvodát!” kampányunkat, amely azóta is folyamatosan zajlik. Jótékonysági 
akcióban vettünk részt a Libri Könyvesboltokkal és a Mesekő Alapítvánnyal közösen, 
melyben könyveket gyűjtöttünk rászoruló gyerekek számára. A tavasz pedig tele volt 
a gyermekek számára ingyenes gyerekkoncertekkel Bagdi Bella és zenekara 
jóvoltából, míg a szakmai napokon találkozhattunk egymással, együtt hallgathattuk 
meg Prof. Dr. Bagdy Emőke, Prof. Dr. Oláh Attila, Prof. Dr. Vargha András és más 
neves szakemberek előadását a pozitív pszichológia és pedagógia kapcsolatáról, 
valamint élménydús műhelymunkákon és workshopokon vehettünk részt közösen. 
Emellett boldogság rajzpályázat, dalpályázat és a hónap pedagógusainak és 
csoportjainak megválasztása tette eseménydússá a mindennapjainkat. Mi nagyon 
szeretjük a Boldogságóra program közösségét, büszkék vagyunk Rátok és köszönjük 
Nektek, hogy ötleteitekkel, visszajelzéseitekkel hozzájárultok a folyamatos 
fejlesztéshez. Kívánunk Nektek nagyon boldog, élményekben és pihenésben gazdag, 
feltöltődős nyári szünetet! ” 
A Boldogórákat nagyon szerették gyermekeink és mi, óvodapedagógusok is. A 2019-
2020-as tanévre is benyújtottam pályázatunkat a „ BoldogOvi” cím elnyerésére. 
Június 21-e a Zene Világnapja. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a 
nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben 
tartották meg először, Franciaországban. Az oviban ezen a napon Lassszer Szandi 
segítségével különböző játékos zenei feladatokat valósítottunk meg a 
csoportszobában a gyermekekkel (József Attila: Altató című versének zenei 
feldolgozására mozgások,stb.) 
A leszüretelt levenduláinkból csokrokat kötöttünk és csoportszobánkban élveztük 
finom illatát. Már hagyománnyá vált óvodánkban keksz sütése a begyűjtött 
levendulákból. Június 24-én nagy izgalommal és lelkesedéssel dolgoztak a kicsik. 
Morzsoltak, kevertek-kavartak, gyúrtak, gyömöszöltek és lapítottak. Ebéd utáni 
desszertként jóízűen fogyasztották az elkészült süteményt. 
Egy forró délelőttön, június 25-én a könyvtárba is ellátogattunk. Liza, a „régi-új” 
könyvtáros néni nagy szeretettel 
fogadott bennünket. A hűs falak között 
Zsuzsi óvó néni mesét olvasott 
gyermekeinknek, majd a kisfiúk autós, 
traktoros könyveket nézegettek, a 
kislányok pedig fejlesztő újságokban 
színeztek, rajzoltak.  
Nyáron mi óvónők kivesszük éves 
szabadságunk egy részét, emiatt az 
évszak hátralévő részében Zsuzsi óvó 
nénivel szinte mindig felváltva 
dolgozunk. 
Nyári szünetünk időpontja: 2019. augusztus 5- augusztus 31.  
Olvasóimnak további szép nyarat, élmény teli nyaralásokat kívánok! 
 
                                 Illésné Speiser Mária - óvodaveze 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Érzelmekben és élményekben gazdag júniust hagytunk magunk mögött. A tanulás 
utolsó hajrájában beiktattuk az osztálykirándulásunkat. Június 12-én Pörbölyre 
utaztunk, az Ökoturisztikai Központba. Az erdei kisvasúttal berobogtunk az a 

Gemenci erdőbe, 
ahol a szúnyo-
gokkal viaskodva 
körbenéztünk. Lát-
tunk szarvasokat 
és vaddisznókat, 

megtekinthettünk 
egy nagyon érde-
kes kiállítást az 
ártéri erdő világá-
ról és egy méhé-
szetbe is ellátogat-
hattunk, ahol el-
mélyültünk a mé-

hészkedés rejtelmeiben. Természetesen kóstolót is kaptunk különböző mézekből. A 
kirándulás végén pedig jégkrémmel örvendeztettük meg magunkat. 
Június 14-én, a 2018/2019-es tanév utolsó napján tartottuk tanévzáró- és ballagási 
műsorunkat. Két 4. osztályos tanulónkat búcsúztattuk, akik pécsváradi 
anyaintézményünkben folytatják tanulmányaikat. Mogyorósi Tímeának és Börcsök 
Barnabásnak kívánunk minden szépet és jót, élményeket, sikereket és, hogy 
megvalósíthassák álmaikat! Tanévzárónk jó lehetőséget adott, hogy megköszönjünk 
a sok segítséget, melyet a tanév során kaptunk. 
Közösen felidéztük azt a számos eseményt, mely kis 
iskolánkkal történt. 
A munka nem állt meg az iskolában sem.  A tanévzáró 
utáni héten elvégeztük az adminisztrációs feladatokat, 
majd június 24-től visszatért tanulóink egy része, illetve 
nagy örömünkre két volt diák is velünk tartott. A 
szórakozáson és kikapcsolódáson kívül fontos 
feladatunk volt, hogy elkezdjük előkészíteni a Falunapra 
szánt műsorunkat. A gyerekek különböző 
koreográfiákat tanulhattak egymástól, és Ózsvár Zsófia 
segítségével a kellékeket csinálták. Nagypall Község 
Önkormányzatának köszönhetően ismét megújult egy 
kicsit az iskola udvara. Az udvar hátsó végében 
található tároló helység falát lefestettük fehérre, majd a 
gyerekek segítségével egy új kép készült a falra. 

Fischer Dóra - tanító 
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Kedves nagypalli lakosok! 

 
Mint már azt sokan tudjátok, hiszen a tanévzárón már elhangzott ez az új hír, ami 
számomra is még elég friss és idegen, hogy jövőre már nem én tanítom a kis diákokat 
itt az iskolában. Ezennel szeretném mindenkinek megköszönni a sok segítséget, úgy 
gondolom nagyon sok új tapasztalattal lettem gazdagabb a tanév során, amelyet 
nektek és a gyerekeknek is köszönhettem! Nagyon hálás vagyok a Nagypall Község 
Önkormányzatának, Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Nagypalli 
Német Nemzetiségi Óvoda dolgozóinak a sok segítségért és a befogadásért. Ezúton 
szeretném még megköszönni Bérces Erzsi néninek és a Régi Mesterségeket 
Felelevenítő Egyesületnek a sok kézműves foglalkozást, amellyel gazdagították 
napjainkat, technika óráinkat.  
Első munkahelynek ez a befogadó közeg, amelyet megalkottatok, nem is lehetett 
volna jobbat találni! Nagyon sok kedves emberrel ismerkedtem meg, és remélem, ha 
találkozunk a jövőben, akkor sem maradnak el a jó beszélgetések! 

Ózsvár Zsófia - tanító 
 
 

EGYESÜLETI HÍREK 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
 
Egyesületünk a csuhécsütörtök következő rendezvényét június 6-án tartotta meg, 
ahol Tamásné Erzsike és Gálné Pannika a baba készítést mutatták be.                   
Június 12-én egy 15 főből álló csoport érkezett  községünkbe. A látogatók között 
voltak horvát állampolgárok is akiknek egy tolmács fordított. Először a Kézműves 
Házat tekintetté meg és csuhé foglalkozást is tartottunk a sodrásról, és virágot 
készítettünk. Ezt követően megnézték a falumúzeumot, a Pincegalériát, mosót, és a 
református templomot. 
A végén az önkormányzat kézműves műhelyét is meg látogatták. 
Mindenki jól érezte magát és gratuláltak a településünkhöz.  
   

Bérces Boldizsárné- elnök 
 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Örömünkre szolgál megosztani Önökkel, hogy Önkormányzatunk, hosszas 
tárgyalások után sikeres együttműködési megállapodást kötött a 
Branauermusikanten egyesülettel. Az együttműködés keretében részt vehettünk a 
Kelet- Baranyai Fúvóstalálkozón Hásságyon és természetesen támogattuk is ezen 
összejövetelt, ahol a német és sváb zenei kultúra elevenedett meg. 
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Önkormányzatunk szívügyének tatja és igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a faluban élő gyermeke jól érezhessék magukat, szeressenek itt 
lenni, így a május 25. napján megrendezésre kerülő gyereknapi program 
lebonyolításában is igyekeztünk tevékenyen részt venni és azt 62.000.- forinttal 
támogattuk is. 
Június 16-án avatták fel szülőhelyén, Fekeden Báling József egész alakos 
bronzszobrát a templomkertben, melyen Önkormányzatunk is részt vett. 
 Báling József 1928-ban született. 1952 óta volt a Dunántúli Napló újságírója. A 
szerkesztőségben végzett szakmai munkája során előbb 
olvasószerkesztőként tette le névjegyét, de interjúk, 
riportsorozatok is ismertté tették. A nyolcvanas évektől 
főszerkesztő-helyettesként dolgozott, rövid ideig a lap 
megbízott főszerkesztője is volt. A hetvenes évek első felében 
kezdett a magyarországi németség kulturális és politikai 
ügyeivel foglalkozni, önzetlenül, társadalmi munkában. 
Hosszú éveken keresztül volt a Baranya Megyei Német 
Önkormányzat elnöke, a Német Önkormányzatok Országos 
Szövetségének kulturális alelnöke. 
Jelentős sikerekre tekinthet vissza a magyarországi németek 
kulturális hagyományainak ápolásában. Munkájáért többször 
kitüntették. 2005-ben elsőként nyerte el a Baranya Megye 
Díszpolgára címet, de kiérdemelte Pécs Kulturális Díját is, 
több ízben méltatták újságírói, szerkesztői tevékenységét. 

 
Bérces Attila 

                 elnök  
 

 
 
 
 
        Kedves Könyvtártagok! 
 
 
 
 
 
Ezúton is örömmel értesítek Mindenkit, Június 18-i naptól ismét én végzem el a 
könyvtári feladatokat, én foglak várni Titeket régi és új könyvekkel, folyóiratokkal. De 
továbbra is lesznek DVD, CD lemezek, amiket szintén ki lehet kölcsönözni.  
 
Akinek nincs lehetősége otthoni internet használatra, vagy akár csak szeretne bejönni 
a könyvtárba internetezni, sok szeretettel várom, hiszen több számítógép is a 
rendelkezésetekre áll. 
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Könyvtár új nyitvatartási rendje: 

Hétfő: Szünnap 
Kedd: 8.00 – 12.00 

Szerda: 8.00 – 12.00 
Csütörtök: 15.00 – 19.00 

Péntek: Szünnap 
Szombat: Szünnap 
Vasárnap: Szünnap 

 
 
 
 
Egyik nap meglátogattak az óvodások. Nagyon örültem 
nekik, hiszen gyorsan feltalálták magukat, mintha csak 
otthon lennének, egyből élettel telt meg az amúgy 
csendes könyvtárunk.  
 
Kiválogatták a legszebb könyveket, Zsuzsi óvó néni 
olvasott 

Ne feledjétek, továbbra is várom vissza a lejárt idejű 
könyveket!!! 

 
Kocza Ferencné 

könyvtáros 
 

 
XIX. Falunap és XIV. Pogácsafesztivál 

 
Július 6. szombat – Fesztiválsátor Petőfi utca – ÚJ HELYSZÍN 

 
15 órától fesztiválmegnyitó, Jó tanuló díjak átadása 

Virágos ablak – virágos udvar díjak átadása 
 

Kulturális műsorban fellépnek: 
Pécsvárad Ifjúsági Fúvószenekar, 
Nagypalli óvodások és iskolások, 

Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
Hosszúhetényi Hagyományőrző Táncegyüttes 

Stubendek Katalin és Götz Attila A Pécsi Nemzeti Színház színészei 
 

19 órától bál – zene – Harold 
20: 30 órától tombolasorsolás, fődíj két fő részére wellness utalvány 

22:00 órakor tűzijáték 
 



2019. július 
 

 

 
Július 7 vasárnap - közpark 

 
13:30 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen 

- előzetesen 17 csapat jelentkezett -  
15 óráig pogácsák leadása 

 
15:00 órától kulturális és szórakoztató műsor a következő fellépőkkel: 

Szilas Miklós zenés gyermekműsora, 
Habparti a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület közreműködésével 

PTE Brass Band utcazenészek 
 

18 órakor eredményhirdetés, díjak átadása 
20:30 órától a fesztiválsátorban fellép az Apostol Együttes 

 
A rendezvény mindkét napján a gyermekeket ingyenes légvár, arcfestés, 
lufihajtogatás várja. 
A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub tagjainak és sok nagypalli asszonynak 
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 mindkét helyszínen Zolka Konyhája szolgálja ki 
látogatóinkat étellel és itallal. 
Édességárusaink vattacukorral, mini fánkkal, kürtös kaláccsal, jégkrémmel is várják 
az érdeklődőket. 
 
 

ÚTLEZÁRÁS 
 
Július 3-án szerdán reggel 6 órától már nem lehet közlekedni a Petőfi utca 12-
19 között mert a fesztiválsátor felállításra kerül.  
 A rendezvény ideje alatt a szombaton a Petőfi utca 11 – 21 szám közötti 
útszakasz lezárásra kerül. Vasárnap a Petőfi utca 1 – 21 között lesz teljes útzár 
mely érinti az innen nyíló mellékutcákat is. 

Megértésüket köszönjük! 
 

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

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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II. SPORTTÁBOR 

 
Minden ami sport 

Gyere el július 29 – augusztus 2 között a 
Nagypalli sporttáborba. 

Petang, úszás, minigolf, sárkányhajó 
A tábor zárásaként pénteken a szülőkkel közösen eszem – 

iszom. 
Ha szeretnéd a nyár közepén jól érezni magadat JELENTKEZZ! 

Táborvezető: Kófiás Endre 
Részvételi díj: 15.000.-Ft, mely magába foglalja a napi egyszeri meleg étkezést a 

belépőket, utazási költségeket. 
 
Jelentkezni július 20-ig a Nagypalli 
Polgármesteri Hivatalban lehet. 
A tábort a Nagypall Német 
Nemzetiségi Önkormányzata is 
finanszírozza. 
 
 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
 

Július 9.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
Július 11. Csütörtök 15:00 – 16:00 óráig 

 
 
 

Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

 
Mihály Emese - 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/

