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Kedves Nagypalliak! 
 

Novembert írunk, a hosszú vénasszonyok nyara lassan beengedi az őszi 
évszakot, bár még kicsit vissza-visszatekint. Az őszi táj szépségeivel, az 
aranyba borult fákban gyönyörködhetünk, de már találkozhatunk a 
közeledő tél ködös reggeleivel is. Novemberben ismét gazdagabb 
programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre.  
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy kis ízelítő a 
novemberi programokból. 
                                                               

 November 11. hétfő  
Márton napi lampionos felvonulás  
 

 November 9. szombat  
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
Márton napi vacsoraestje. 
 
 

 
 
 
November 17. vasárnap                                                                                                                                  
Idősek Napi Ünnepség 

 
 
                                                                    

                                                                
 
November 23. szombat 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub, 
Német Önkormányzat disznótoros 
rendezvénye 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a 
választópolgároknak a közreműködését, akik szavazatukkal megerősítették az induló 
polgármester és képviselők megválasztását.  Községünkben a részvételi arány 
39,13% volt. 
Az önkormányzat október 18-án tartotta alakuló ülését, ahol a polgármester és a 
képviselők letették az esküt és megkezdhették az elkövetkező öt év munkáját. 
 

Pályázati hírek 
 
Mint korábban már beszámoltunk arról, Önkormányzatunk négy pályázatot nyújtott 
be a Magyar Falu Programba. Két pályázatunkat elbírálták.  
Az eszközbeszerzés belterületi közterületek karbantartására beadott pályázatunkat 
2451EFt-al támogatták. A pályázati pénzből fűnyíró traktort, önjáró fűnyírót, sövény-
nyírót, ágaprítót, 2 db motoros fűkaszát, és egy vonólapot tudunk vásárolni. 
Az önkormányzati utak felújítására beadott pályázatunk is megfelelt a kiírásban 
meghatározott szempontoknak, azonban a forrás kimerülése miatt tartaléklistára 
kerültünk.  
Még szeptemberben jelentkeztünk az Európai Unió által meghirdetett WiFi4EU 
pályázati felhívásra, ahol wifi pontokat hozhatunk létre. A pályázatban 15000 € közel 
5 millió forint támogatást nyertünk el. 
A korábban elnyert sportpark pályázatunk kivitelezési munkái a jövő év tavaszán 
fognak elkezdődni. A kiválasztott helyszín a Szabadság utcában lévő közpark felső 
része lesz, ahol 5 db eszköz lesz elhelyezve. 
 
 

Gyermekvédelmi karácsonyi támogatás 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntése alapján, a helyi gyermekvédelemi ellátásokról 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletének 6. §- alapján, alkalmazandó 37/G. §- alapján, a karácsonyi 
többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról döntött.  
A támogatásban az a szülő részesíthető, akinek 

a) gyermeke 0-3 közötti; 
b) gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy 

bölcsődei nevelésben részesül; 
c) 6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában; vagy 
d) 23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában, 

vagy szakiskolában, felsőfokú nappali képzésben vesz részt.  
 
A támogatás összege 10.000,-Ft, amely gyermekenként vehető igénybe. A 
támogatás kérelemre adható, a kérelem nyomtatvány az Erzsébeti Közös 
Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26. 
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szám alatt igényelhető, vagy a www.erzsebetikoh.hu weblapról letölthető. A kérelmet 
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 
Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti címére kell személyesen vagy postai úton 
eljuttatni.  
Benyújtási határidő: 2019. november 30. 
A kérelmeket Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el. 
Nem állapítható meg gyermekvédelmi támogatás annak a személynek, akinek az 
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást 
kiegyenlíti. 
A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben 
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön 
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került. 
 

Közmeghallgatás – Falugyűlés 
 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 
november 18-án hétfőn 18 órakor nyilvános közmeghallgatást tart a kultúrházban. 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

 
KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Kedves Könyvtártagok! 

 
Mint már korábban értesültetek róla, Nagypall 
csatlakozott a Digitális Jólét Programhoz. Ezért nekünk, 
lakosoknak, számos lehetőség is adódik, többek között 
a kapott eszközök (laptop, tablet, projektor, telefon) használhatósága, internet 
használat, fénymásolás, nyomtatás. 
Természetesen, a program keretein belül is, amennyiben igény van rá, szervezek 
csoportos oktatást, ahol a hozzá nem értő, de szeretné megtanulni, elsajátítani a 
gépek és internet működésével kapcsolatos tudnivalókat. Nagyon szívesen segítek 
bárkinek, keressetek bátran. 
NOVEMBER HÓNAPBAN, KEDD DÉLELŐTTÖNKÉNT VÁROM A TANULNI 
VÁGYÓK JELENTKEZÉSÉT! Ez egyelőre csak egy felmérés, hogy lássam azt, ki 
szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget, hogy meg tudjuk beszélni, kinek mikor 
lenne jó, ha megtartanánk egy-egy foglalkozást.  
 
VÁROK MINDENKIT NAGYON SOK SZERETETTEL!!! 
Ne feledjétek, továbbra is várom vissza a lejárt idejű könyveket!!! 

 
Kocza Ferencné - könyvtáros 

http://www.erzsebetikoh.hu/
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzati 

 
Nagypall Község Német Nemzetiségi Önkormányzata köszöni szépen a falu 
nemzetiségi választópolgárainak, hogy sokan részt vettek az Önkormányzati 
választásokon valamint a bizalmat is, melyet a testületnek megszavaztak. 
Önkormányzatunk igyekszik, mindent megtenni azért, hogy a falu német nemzetiségi 
kultúrája, hagyományai továbbra is fennmaradjon és a jövő generációjának 
átadhassuk azt, amit őseinktől kaptunk. Önkormányzatunk a következő öt évben azon 
fog dolgozni, hogy eme nemzetiségi kultúra jobban még jobban életre kelljen. Ehhez 
azonban szükségünk van az Önök segítségére is, így amennyiben bárki úgy érzi, 
hogy szívesen tartozna a német nemzetiséghez és befolyásolná a falu eme életét is, 
úgy kérjük, regisztráljanak a nemzetiségi névjegyzékbe. 
 
A hagyományok fenntartása érdekében a német önkormányzat 2019. november 23. 
napján a Nagypalli Magyar - Német Barátság Klubbal együtt megrendezi első Sváb 
Disznótoros Fesztiválját. 
 

  
Nemzetiségi Önkormányzatunk rajzpályázatot 
hirdet 

„Én így várom a karácsonyt” 
címmel, óvódások, alsó tagozatos iskolások, 
felső tagozatos iskolások és középiskolások 
részére.  
A pályázatra benyújtható rajz mérete 
maximum A3 nagyságú lehet.  
A rajzok leadási határideje 2019. november 
25. melyek ezen időpontig leadhatóak 
Nagypall Község Önkormányzati Hivatalánál, 
valamint Bérces Atillánál. 
A beérkezett pályamunkákból az 
Önkormányzatunk kiállítást szervez, melyet a 
díjátadóval együtt 2019. december 1. napján 

nyitunk meg a Karácsonyi kézműves vásáron.  
A pályamunkák 2019. december 24. napjáig megtekinthetőek lesznek. 
 

Bérces Attila 
elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 

és Konyha 

Kindergarten und Küche Pahl 

 

Kedves Olvasó! 
Ősszel a természet még egyszer utoljára eláraszt bennünket gazdagságával, 
sugárzóan ragyogó színeivel. Hamarosan itt a Márton nap és lassan a jó hosszú 
vénasszonyok nyarától is búcsút veszünk. A szeptember végi Szent Mihály napi 
ötletek nagy örömmel töltötték el óvodásainkat. Ezekkel egyúttal felkészültünk az 
Állatok Világnapjára szervezett programjainkra. Október 2-án az Állatok Világnapját 
megelőzően Bogdán Dalma apukájával és Tihanyi Jánossal lovas kocsikáztunk a 
faluban. A gyönyörű napsütésben mindannyian nagyon élveztük az utazást. A 
kirándulás végén elbúcsúzhattunk a „pacitól”… jó alaposan- szeretetteljesen 
megsimogattuk. Másnap, október 3-án Réti Attila vendégei lehettünk, ahol 
gyermekeink különböző állatkákkal barátkozhattak. Október 4-én dióhéjból állatokat 
készítettünk, majd a torna szobában, „Séta az állatkertben”címmel tartottuk meg, az 
e jeles naphoz kapcsolódó mozgásos foglalkozásunkat. A délutáni „altató mese” is 
mindhárom napon az állatokról szólt. A hónap folyamán több alkalommal őszi 
gyümölcsökből gyümölcssalátát készítettünk. Megneveztük őket és színeiket német 
nyelven is. Kis kosárkákban folyamatosan gyűjtöttük az ősz kincseit, (dió, gesztenye, 

mogyoró, kukorica, tök, tökmag stb.), és napi szinten 
barkácsoltunk belőlük. Az elkészült alkotásokból 
öltözőnkben „kiállítást” rendeztünk. Udvarunk 
díszítéséhez Schnellné Ildikótól és párjától Kelemen 
Andrástól óriás tököt kaptunk. 
Október 16-án látogattak el hozzánk a Pécsváradi 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ munkatársai, 
Horváth Barbara pszichológus, valamint Schmitter 
Hajnalka óvodai szociális munkatárs. Horváth Barbara 
pszichológiai megfigyeléseket végzett óvodásaink 
körében. Kocza Piroska, Máté mamája gyurmával 
ajándékozta meg óvodánkat, melynek nagyon örültek a 
kicsik. Október 18-án Heckerné Jagados Diána 
bemutatta gyermekeinknek a levegőn száradó gyurma 
sokoldalú felhasználási lehetőségét. Készültek 
könyvjelzők, állatkák, hóemberek… stb. Október 22-25 
között megrendezésre kerülő kukorica projektünk 
megvalósításához nagyban hozzájárultak a szülők is. 
Megismerkedtünk a kukorica minden részével, 
sokoldalú felhasználhatóságával, tulajdonságaival.  
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Morzsoltunk és pattogtattunk kukoricát, kukorica salátát is készítettünk, majd közösen 
elfogyasztottuk.  A projektünket Bérces Erzsi „Ügyes Kezek” szakköri foglalkozásával 
zártuk, melynek keretében oviskáink dióhéjból és csuhéból kisegeret barkácsoltak. A 
délelőttünket megkoronázva eljártuk a kedvenc kukoricás táncunkat. Zöld Óvodaként 
kiemelt feladatunk, hogy minél közelebb kerüljünk a természethez. A kirándulások 

igen kedveltek a gyerekek 
körében. Szeretnek a friss 
levegőn szaladgálni, 
dombot mászni, 
ugrándozni, bújócskázni, 
kergetőzni. Közben időt 
szakítunk a természet 
megfigyelésére, sok 
tapasztalatot, ismeretet 
szerezhetünk. Fontosnak 
tartottuk, hogy Nagypallon 
és határában több 
alkalommal őszi sétát 

tegyünk. A hosszú túrák megérték a fáradságot.  Október 21-én Karácsonyi fotózás 
volt az óvodában. Október 22-én rövid történet elmesélésével megemlékeztünk az 
október 23-i Nemzeti ünnepünkről. Mindennapjainkban az óvodai foglalkozásokat 
követve, már próbákkal készülődünk a Márton- és Idősek napi műsorunkra. Október 
28-án kilátogattunk a temetőbe, ahol felkerestük elhunyt szeretteink sírjait. Emléküket 
megőrizve gyertyát is gyújtottunk. Október 30-án beszélgettünk egy kicsit a 
Halloweenről, és a hozzá fűződő szokásokról. Terem dekorációt is készítettünk.  
 
„ Mindenki dönthet úgy, hogy kedvezőbb színben látja saját sorsát. Csak akarnia kell, 
hogy megpróbálkozzék vele” / LouisZamperini/. A Boldog Ovi októberi témája az 
optimizmus volt. A sikeres cselekvés óvodás korban arról szól, hogy felnőtt 
segítségével a gyermek kitart a kihívások során és legyőzi az akadályokat. Ebben 
nyújtunk segítséget a kicsiknek meséken, dalokon, játékos feladatokon keresztül. 
Varázsszemüveget készítettünk, amit ha feltettek, megláthatták a rossz dolgokban a 
jót. Önbizalom erősítő játékot is játszottunk. Volt egy varázstükrünk, aki abba 
belenézett, megláthatta, elmondhatta, mi az, ami szép és jó önmagában. Végül 
elkészítettük értékeink fáját. Egy kartonra festett fára összegyűjtöttük azokat az 
értékeket, készségeket, képességeket, amiben ügyesek a gyerekek. Ezek voltak a fa 
ágai. Mindenki azokra az ágakra tehette virágot szimbolizáló jeleit, amiben ügyes. 
Október 31-én tartottuk az idei tanév első nevelés nélküli munkanapját. 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

 
Nyugodtabban zajlottak a mindennapok az Iskola életében. A kis elsősök is belejöttek 
a napi ritmusba, a nagyobbak pedig szorgalmasan vetették bele magukat a tanulásba. 

Október 1-én, a zene 
világnapján ismét 
meglátogattak minket a 
pécsváradi Alapfokú 
Művészeti Iskola ifjú 
zenészei és nagyon 
szórakoztató koncertet 
adtak. Kiélveztük a 
gyönyörű napsütést és az 
udvarán hallgattuk meg a 
műveket. Rengeteg időt 
töltöttünk a szabadban, 
sokat jártunk le a 

játszótérre, felfedeztük ismét Nagypall környékét. A délutáni napközi jó lehetőséget 
ad arra, hogy a gyerekeknek különböző hasznos foglalkozásokat találjunk ki, míg 
társaik dolgoznak a házi feladaton. Így készült el 
a szelektív hulladékgyűjtőnk, egy régi 
papírdobozból és közösen megbeszéltük, hogy a 
műanyag-, illetve papírhulladékot ezentúl oda 
gyűjtjük, majd minden héten elsétálunk vele a 
nagy konténerhez és ott a megfelelő 
szeméttároló dobjuk. Örömmel láttam, hogy 
tanulóink nagyon lelkesedtek az ötletért. Vali 
nénivel a 3. és 4. osztályos tanulók heteken át 
készültek a Pécsváradi Leányvásár kapcsán 
meghirdetett rajzpályázatra. Október 18- án, a 
díjátadón nagy örömünkre Szabó Vivien 3. 
osztályos tanuló 3. helyezést ért el 
korcsoportjában. Jó lehetőséget adott ez az 
esemény, hiszen nem csak Vivi rajzát állították 
ki, hanem összes pályázó tanulónk műve 
kiállításra került, melyeket egyik délelőtt közösen 
is megtekintettünk. Büszkék vagyunk tanulóink 
kitartására és sikereire! 
A gyerekek ötlete alapján az Adventi időszakban szeretnénk majd egy jótékonysági 
süti vásárt tartani és az így befolyt összeget valamilyen élményre elkölteni. 
Hamarosan jelentkezünk a részletekkel! 

Fischer Dóra - tanító 
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                       Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk október 5-én rendezte meg az I. Német Nemzetiségi 
Napot.  
Az egyesület elnöke egy pár szóval elmesélte, hogy régen a hét egyes napjain 
általában ugyan azokat az ételeket főzték. Hétfő nudli nap Nudeltag, kedd káposzta 
nap Krauttag, szerda  húsnap  Fleischtag, csütörtök  gombócnap  Knödeltag, péntek  
babnap  Bohnentag, szombat  burgonyanap  Kartoffeltag, vasárnap  ünnepnap  
Feiertag. Általában azokat az alapanyagokat használták, amit maguk termeltek meg 
pl. bab, burgonya káposzta stb. 
Ezt követően Millich Anikó és a Himesházai Sonnenblumen kórus és a Borjádi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport fergeteges műsorát láthattuk.  

Az egyesület tagjai előző 
nap már egy disznótorral 
előkészültek a napra.  
Megkóstolhattuk a babos 
káposztát, babfőzeléket, 
krumplis gombócot, luft-
knél-t, töltött káposztát, 
krumplis csipetkét, hévek-
nédlit, sufnudlit, rakott 
túrós tésztát, hájast, rétest, 
sós kiflit, csörge fánkot. 
 
 

 
 
A kellemes őszi 
délutánon egyesületi 
tagjainkon kívül több 
nagypalli lakós, a 
Bátaszékről Müller 
József valamint 
Pécsvárad város 
polgármestere is 
meglátogatta 
rendezvényünket. 
 
 
A rendezvény nagyon jól sikerült és úgy gondoljuk jövő évben is meg rendezzük. 
Köszönjük Nagypall Önkormányzatának és Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
a támogatását, közreműködését! Rendezvényünket az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta. 
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Egyesületünk a hagyományos Márton napi vacsora estet 

2019. november 9-én, szombaton 17 órától tartja a 
kultúrházban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel 

várjuk.   
A süteményről a IV. negyed éves névnaposok 

gondoskodnak 
 
 

 
 

Kedves Nagypalliak! 
Egyesületünk szeretettel várja a tagsághoz csatlakozni vágyókat. 
Ha szeretnének egy vidám egyesülethez tartozni, jelentkezzenek! 

 
Bérces Boldizsárné - elnök 

 
 

 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

 
Október 22-én egyesületünk 22 fő felnőttet fogadott a 
kézműves házban. 
A csoport óvónőkből és dadusokból állt, akik a csuhé 
feldolgozásával szerettek volna megismerkedni. 
Készítettünk velük csuhé egérkéket, karácsonyi 
angyalkákat csuhéból, szalmából. 
A foglalkozás után megtekintették a mosót, a csuhé 
gyékény sás kiállítást és a falumúzeumot. 
A szervező elmondása szerint sok élménnyel 
gazdagodtak és jól érezték magukat. 
 
December 1-én Advent első vasárnapján megrendezzük 
a hagyományos Karácsonyi Kézműves Vásárt és 
Játszóházat a Kézműves Házban. 
Részletek a meghívóban. 
 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
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Márton – napi lampionos felvonulás 
 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 
Márton nap alkalmából megendezett lampionos 

felvonulásra. 
 
 

Időpont: 2019. november 11. - hétfő 
 
 
 
Gyülekezzünk együtt fél 5-kor a Református Templom előtt, ahol zenés kísérettel 
vonulunk a Kultúrházba. Ezt követően az iskolásokkal és óvodásokkal együtt 
elevenítsük fel a Márton napi népszokásokat. 
 
Tábortűz, libazsíros kenyér, meleg tea, forralt bor, puncs várja az érdeklődőket. 
 

Mindenkit szeretettel várnunk! 
 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Nagypalli óvodások és iskolások 

 

 
 

 
             

 
Étkezési díj befizetési időpontok:  

 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre: 
 
November 5 Kedd: 9:00.-11:00- óráig   

November 7 Csütörtök: 15:00.-16:00- óráig  
 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 

Megértésüket köszönjük! 
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Mihály Emese - élelmezésvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel hívunk mindenkit 2019. december 1-én advent első vasárnapján 
14:00 órától megrendezésre kerülő kézműves karácsonyi vásárra és 

játszóházra. 
 

Az érdeklődök különböző kézműves foglalkozáson vehetnek 
részt, valamint kézműves termékek vásárlására is lehetőség 

lesz. 
 

„Én így várom a karácsony” rajzkiállítás megnyitása 
 

A karácsonyi manók, forró teával, punccsal, forralt borral, zsíros 
kenyérrel és édességgel kínálnak mindenkit. 

 
 

15:00 órától az óvodások és iskolások karácsonyi 
műsorral kedveskednek. 

 
16:00 órától a Hangerdő Társulat  

„A Mikulás és Krampusz kalandjai”  
zenés előadását láthatják. Az előadás végén a 

Mikulás mindenkinek ajándékot ad. 
 
 
 

 
A Nagypalli Kézműves Műhelyben készült termékek is megvásárolhatók lesznek. 

 
 

Helyszín: Kézműves ház - Nagypall Szabadság u 5. 
 

Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre! 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Nagypall 
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Meghívó 
 
 
 

Nagypall Község Önkormányzata  
és Német Nemzetiségi Önkormányzata 

2019. november 17-én vasárnap  
15 órakor tartja az 

Idősek Napi rendezvényét,  
melyre szeretettel várjuk községünk 

60 éven felüli lakósait. 
Az ünnepségen fellépnek óvodásaink  

és iskolásaink valamint a Millich házaspár. 
 

A műsort követően a Szuper csapat által  
készített pörkölttel kínáljuk meg  

vendégeinket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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/

