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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

OKTÓBER 1.
IDŐSEK VILÁGNAPJA

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.
Ez évben elmarad az Idősek Napi Ünnepségünk, azonban a hagyományos
élelmiszercsomagot Mihály János falugondnok mindenkinek házhoz szállítja.
Vigyázzunk egymásra!
Grátz Erika – polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
30 éves a Magyar Önkormányzati Rendszer
1990. szeptember 30-án voltak az első önkormányzati választások, ahol
Magyarország minden települése polgármestert és képviselőket választott.
Az önkormányzatiság, az új lehetőségek óriási erőt adtak kis falunk fejlesztéséhez is,
hiszen volt mit bepótolni, felújítani és fejleszteni.
Emlékezzünk kicsit a 30 év előtti Nagypallra, hiszen sok kedves olvasó emlékeiben
még felidézhető milyenek voltunk….Az ország legfiatalabb polgármestereként 25
évesen talán én sem tudtam mekkora felelősséget ruháztak rám.
Mit örököltünk? – volt egy alsó tagozatos egy tantermes iskolánk, olajos padló, kert
végében a WC-vel. Kultúrház, omladozó vakolattal, útjaink makadám burkolattal.
Egy-egy nagyobb esőzéskor úszott az egész falu, majd sár, iszap hatalmas porfelhő.
Milyenek lettünk? – a kedves olvasó talán érzékeli a változást.
Engedjék meg, hogy röviden a nagyobb beruházásokat megemlítsem. Ivóvízhálózat
kiépítése, óvoda építése „társadalmi munkával”!, Az iskola bővítése két tanteremmé,
német nemzetiségi oktatás, napközi bevezetése. Önkormányzati utak-, járdák
felújítása, kábeltv-, földgázhálózat kiépítése, köztemető többszöri felújítása,
bekerítése, önkormányzati épületek folyamatos felújítása, energetikai korszerűsítése.
Orvosi rendelő, könyvtár, digitális pont kialakítása. Közparkok rendezettsége,
játszótér kialakítása, közvilágítás korszerűsítése, falugondnoki szolgálat bevezetése.
Épületek vásárlása, munkahelyek teremtése, építési telkek kialakítása. Német
nemzetiségi önkormányzat létrehozása.
Ma is büszke vagyok arra, hogy oktatási intézményeinket megtudtuk őrizni, én azt
vallom amíg a faluban működik óvoda és iskola (ha csak alsó tagozaton is) addig van
élet, hiszen napközben is gyermekzsivajtól hangos az utca. Gyermekeink kötődése
kis falujukhoz ezáltal is erősödik, hiszen 10 éves korig helyben járhatnak oktatási
intézményekbe. Intézményeinken keresztül szorosan részt vesznek a falu életébe.
Helyi intézményeinkben járó gyermekeket ösztöndíjban is részesítjük.
Községünkben aktív a civil élet is. 25 éves a Nagypalli Magyar – Német Barátság
Klub, mely a kulturális programok egyik szervezője, szoros kapcsolatban áll mind a
helyi, mind a nemzetiségi önkormányzattal. 2001 óta működik a Régi Mesterségeket
Felelevenítő Egyesület, mely a már feledésbe került régi népi mesterségeket tartja
életbe, bemutatókat, táborokat szervez. Tagjai között népi iparművészek, elismert
kézművesek vannak.
Turisztikai szempontból községünk elhelyezkedése jónak mondható, hiszen a Zengő
vidék gazdag történelmi és táji adottságaihoz tudunk csatlakozni. Falumúzeumunk
1999 óta őrzi községünk német és magyar használati tárgyait, népviseleteit. A
Nagypalli Pincegaléria, mely egy magánkézben lévő évente megújuló kiállítás 2001
óta várja a látogatókat. 2014-től pedig Csuhé, sás és gyékény múzeumban tekinthető
meg a kézműves egyesület munkáiból egy tárlat. Településünk tagja a Szent Márton
útvonal Kisújbánya – Máriakéménd közötti zarándokútnak is. Minden évben gazdag
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programokkal várjuk az érdeklődőket, legnagyobb rendezvényünk a nyári Falunap és
Pogácsafesztivál, mely ez évben 20-ik alkalommal került volna megrendezésre.
Büszke vagyok, hogy immár 30 éve Nagypall polgármestere lehetek, és köszönettel
tartozom mindezért a falu lakosságának és nem utolsó sorban a családomnak.
Szerencsés embernek érzem magamat, mert végig olyan képviselőtestülettel és
önkormányzati tisztségviselőkkel dolgozhattam, és a mai napig dolgozhatok, akik
segítették és a mai napig segítik a munkámat. Mindannyiunkat egy cél vezérel
településünk fejlesztése, még élhetőbbé tétele.
Ez a három évtized megmutatta számomra azt, hogy csak közös együtt
gondolkodással, tenni akarással tudjuk építeni a jövőnket.
Azt hiszen jó úton járunk! „Nagypall mi így szeretünk!”
Grátz Erika - polgármester
Fejlesztési hírek
Októberben megkezdődik a Szabadság u. 26. szám alatti épületeink óvoda, kultúrház
önkormányzati hivatal felújítása, energetikai korszerűsítése. Az óvoda épületében
csak külső felújítás, homlokzatszigetelés lesz, mert a nyílászárókat és a belső
felújítást már tavasszal elvégeztük. A felújítással járó kellemetlenségekért előre is
elnézésüket és megértésüket kérjük.
A beruházás teljes költsége 48.699.860.-Ft, melyből 37.106.882Ft EU forrást
nyertünk el.
Kivitelező: Pécsváradi Architekt Kft
Műszaki ellenőr: Eu-Winner Consultink Kft.
Projektmenedzsment: Baranya Megyei Önkormányzat
Befejezési határidő: 2021.03.31.
A Szabadság u. 26. számú épületünk kultúrház felújítására további pályázatot
nyertünk el, mely a fa tornácok cseréjét és a folyosó aljzatának cseréjét és a
felületkezelést tartalmazza.
A beruházás teljes költsége 5.882.353.-Ft, melyhez 5.000.000.-Ft EU forrást nyertünk
el.
Kivitelező: Pécsváradi Architekt Kft
Műszaki ellenőr: Winkler György
Befejezési határidő: 2021.06.30.
Szeptember végén megkezdték a Sportpark építési munkáit is, melynek befejezési
határideje október 31.
Kivitelező: R-Optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Műszaki ellenőri feladatokat a BMSK, BNeruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRt. látja el.
A beruházás költsége: 7.094.926.-Ft, melyet 100%-ban a Magyar Falu Program
Sportparkok alprogram finanszíroz.
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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:
2020. október 5 - november 5. között lehetséges.
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.
Grátz Erika - polgármester
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Intézményünkben, Hivatalunkban a maszk viselete
kötelező a 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet alapján.
Maszk nélkül az intézmény, Hivatal területére nem lehet belépni.
Kérjük, hogy a vírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében telefonon
történt időpont egyeztetést követően a kapott időpontra pontosan érkezzenek a
Hivatalba!
Időpontot egyeztetni az alábbi telefonszámon tudnak: 72-466-752
Oktatási intézményeinkben minden nap testhőmérsékletet mérünk, az oktatási
intézményekbe csak a gyerekek és a pedagógusok tartózkodhatnak.
Az étkeztetésnél a szigorú higiéniai betartásokra való tekintettel csak egyszer
használatos edényeket használunk. Ennek plusz költségeit az önkormányzat
átvállalta. Az ételeket házhoz szállítjuk, nincs lehetőség az intézménybe a személyes
átvételre.
Az étkezési díjak befizetésére lehetőséget adunk a banki átutalás igénybevételére.
Akinek lehetősége van internetbank használatra az kérem jelezze felénk, hogy a
következő számlát már így tudjuk kiállítani. Akinek nem áll módjában az online fizetés,
annak továbbra is lesz lehetősége készpénzzel fizetni. A készpénzes fizetés a
falugondnoknál a megadott napon számla ellenében lehetséges. A fizetendő
összegről előre küldünk értesítést, ezért kérjük, hogy a pontos összeget készítsék
elő.
Kérjük a szigorodó szabályok betartását!
Vigyázzunk egymásra!
dr. Matesz Tímea - jegyző
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
Kindergarten und Küche Pahl

Kedves Olvasó!
Véget ért az igen hosszú vakáció, talán sose várta még „mindenki” ennyire az óvodát,
iskolát. Szeptemberben már csak a vénasszonyok nyarának örvendezhettünk, amit
sajnos beárnyékolt a koronavírus második hulláma, melyről nem felejtkezhetünk el,
mert „nem hagyja”, és nem is tehetjük. Új időszámítás kezdődött 2020-tól, koronavírus
előtt és utánnal számolhatunk ezekután az élet minden területén.
Szeptember 1-én csengettek be az óvodában is. Az idei nevelési év hagyományos
munkarendben, de szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött el. A nyár
végén ismét erősen terjedésnek induló vírus jelentős többlet térhet rótt a köznevelési
intézmények vezetőire, dolgozóira. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a jelenleg
fennálló járványügyi készenlétre tekintettel Intézkedési Tervet dolgozott ki a
2020/2021-es nevelési évben a közintézmények számára a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről. Ez alapján óvodánk a helyi viszonyokra
alkalmazva részletesen kidolgozta saját protokollját, hogy a koronavírus elleni
védekezésünk a lehető leghatékonyabb legyen. Ehhez minden szükséges eszköz
rendelkezésünkre áll, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy óvodásainkat,
a szülőket és a dolgozóinkat is megvédjük a járványtól. Amíg a szeptemberi időjárás
engedte, óvodai életünk nagy része az óvoda játszóudvarán zajlott, ott tartottuk
foglalkozásainkat is. Napközben élvezhettük az indián nyár melegét, hiszen az elmúlt
napok igazán napsütötte perceket tartogattak számunkra, kivéve a hónap utolsó
néhány napját. Az óvodai beszoktatás általában nagy izgalommal jár egy család
életében., mivel a beszoktatás egyfajta leválás a szülő-gyermek kapcsolatában.
Örömünkre a „mi kicsikéink” nagyon hamar beszoktak az oviba, már boldogan
tevékenykednek együtt középső-és nagycsoportos társaikkal. Szeptemberben napi
szinten beszéltünk az ősz jellemzőiről, az őszi gyümölcsökről, öltözködésről,
mondogattunk őszi verseket, dalokat, mondókákat..., németül is. Gyakran
gyurmáztunk, rajzoltunk, festettünk, barkácsoltunk őszi terményekből a nagy platánfa
árnyékában. Beszéltünk arról is, hogy a hónap jellemzője a szüret.
Szeptember 11-én védőnői szűrés volt az óvodában.
Szeptember 18-án a Baranya Megyei Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézményének
munkatársa felmérte a nagycsoportos gyermekeink fejlettségi szintjét, valamint
elvégeztek a logopédiai szűréseket is. A felmérésen teljesítettek alapján dicséretben
részesítették a 2021. őszén iskolába készülőket. Szeptember második hetében
megkezdődött óvodánkban a hitoktatás, a logopédiai foglalkozások kezdetének
időpontját még nem tudjuk. Ebben a nevelési évben is Somogyi Betti a hitoktatónk és
Keresnyeiné Keller Ágnes fejleszti a beszédhibás gyermekeinket.
Szeptember 21-e a hála napja. 1965-ben az ENSZ megfogalmazta, hogy fontos
megbecsülnünk és hálát adnunk mindazért a sok jóért, ami körülvesz minket. Ti miért
vagytok ma hálásak? Tettük fel a kérdést Boldogságóránkon a gyermekeknek. A téma
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feldolgozását Bagdi Bella egyik dalával kezdtük, majd az „Add tovább a falevelet”
játék következett, ami egymásra figyelést igényelt. Mint minden témához, ehhez is
kapcsolódott mese, a Hálafa meséje. Képek segítségével megfogalmazhatták a
gyermekek, mennyi mindenért lehetnek hálásak az életben. Végül elkészítettük a
csoport hálabefőttjét. Egy nagy üvegbe azok a rajzok kerültek, amik azt ábrázolják, ki
miért volt hálás. Mi óvodapedagógusok pedig hálásak vagyunk a szülőknek, hogy
szemük fényét, gyermekeiket ránk bízzák. „Amikor reggel felkelsz, gondolj arra, hogy
milyen kiváltság életben lenni, gondolkodni, örülni, szeretni!” /Marcus Aurelius/
A keresztény hagyomány szerint Szent Mihály védelmező arkangyal napját
szeptember 29-én ünnepeljük. A jeles alkalmat pásztorünnepként tartják számon,
melyet népi hagyományok és városnapi mulatságok színesítenek. Minden évben
Mihály napkor a néphagyomány szerint vásárokat rendeznek. Szeptember 29-én
óvodánkban mi is 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 „Én
elmentem a vásárba fél
pénzzel…stb.”. 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
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola
A szeptember hamar eltelt, nem is tétlenkedtünk sokat. A tanév megnyitása után
egyből belevágtunk a munkába, hiszen olyan régen lehettünk már így együtt.
Örömmel üdvözöltük a négy újonnan érkező kisdiákot. Büszkék vagyunk rájuk, hogy
néhány nap alatt felvették az iskolai élet fonalát és be tudtak kapcsolódni a
mindennapjainkba.
Próbáljuk a lehető legkevésbé érzékeltetni a kialakult bizonytalanságot, mely
körülvesz minket, de a jelenlegi vírushelyzet okozta felbolydulást a gyerekek is
megérzik. Most már nagyon sok helyzetben találkoznak a maszkviseléssel és nagyon
fegyelmezetten figyelnek a megbeszélt szabályokra. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Nagypall Község Önkormányzatának, hogy biztosított tanulóink
számára textilmaszkokat, illetve az ügyeskezű hölgyeknek, akik a nagypalli
Értékteremtő Program keretein belül megvarrták ezeket! Továbbra is a tőlünk telhető
legalaposabb módon próbálunk védekezni a megfertőződés ellen, és rendkívül
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek azt is felismerjék, hogy ha immunrendszerüket
erősítik, az nagyban segíti az esetleges megbetegedés esetén a gyógyulásukat,
legyen szó egy megfázásról, vagy a tél közeledtével egy influenzáról. Szerencsések
vagyunk, mert a hozzánk járó gyerekek imádják a zöldségeket és gyümölcsöket, így
bátorítjuk őket ezek minél gyakoribb fogyasztására is. Köszönjük a Rózsa családnak
a rengeteg almát, amit a gyerekeknek hoztak. Az időjárás is kegyes volt hozzánk,
rengeteg időt tölthettünk a szabadban.

Szeptemberben csupán egy kisebb esemény történt velünk. Még a hónap elején
ellátogattak hozzánk a Pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, hogy
népszerűsítsék a zeneiskolát tanulóink körében. A mini koncertet a napsütéses
udvaron hallgattuk meg és nagyon jól szórakoztunk.
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Nagy áldás ez az udvar, hiszen a szülői értekezletnek is megfelelő helyszínt
biztosított, ahol meg tudtuk beszélni a szülőkkel és nevelőkkel a felmerülő fontos
kérdéseket, illetve a tanév és egyes évfolyamok feladatait.
Október 1-jétől kezdjük meg a reggelenként testhőmérést. Továbbra is kérek
mindenkit, hogy az iskola épületébe lépve viseljünk maszkot!
Fischer Dóra – tanító
KÖNYVTÁR HÍREK
Kedves Könyvtártagok!
Mondhatjuk, beköszöntött az ősz. Hűvösebbek az éjszakák, a reggelek, és egyre
rövidebbek a nappalok. Majdnem mindenhol már lezajlott a szüret, az óvodába is túl
vagyunk már a beszoktatási időszakon, és az iskolába is nagyjából megszokták már
- főleg az elsősök, hogy kevesebb a játék, több a tanulás. Ennek kapcsán, hogy egy
kicsit visszaemlékezünk iskolás éveinkre, ismerős lesz a következő vers:
WEÖRES SÁNDOR
A galagonya
Őszi éjjel izzik a galagonya
izzik a galagonya ruhája.
Zúg a tüske, szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába.
Hogyha a Hold rá fátylat ereszt:
lánnyá válik, sírni kezd.
Őszi éjjel izzik a galagonya
izzik a galagonya ruhája.
Október hónapunk nagyrészt a szüret utáni munkálatokról szól. Sokan erről
beszélnek, megosztják egymással a termés mennyiségét, minőségét,
tapasztalatokat. Persze mindenki a saját maga megszokott tempójában, a jól bevált
„technikájával” és eszközeivel dolgozik, mert mint én is tapasztaltam a hallottak
alapján – „ahány ház, annyi szokás”. Viszont a végeredmény a lényeg, ami majdnem
mindig ugyanaz - a szőlő fajtájától függően -, a saját ízlésünknek megfelelően. Minden
év más és más. A termés sem ugyanolyan - a mennyisége és a minősége is változik,
és persze az íze is. Sok munka van vele mondhatni, de úgy gondolom, ilyenkor
minden szőlősgazda büszkén kóstolgatja, vagy kóstoltatja a „munkájának
gyümölcsét”. Szokás ilyenkor a szüret idején a szüreti felvonulás, aminek mindig
mulatság a vége.
Aztán itt van a sokak számára bosszantó, és bizony az emberek szervezetét is
megterhelő ÓRAÁTÁLLÍTÁS kérdése. Ami, mint már tudjuk, a téli óraátállítás mindig
OKTÓBER UTOLSÓ VASÁRNAPJA, vagyis idén OKTÓBER 25-ÉN, tehát,
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szombatról vasárnap virradó éjjel kell visszaállítani az órákat 3-ról 2 órára. Nagyon
sokan nem örülnek ezeknek az átállításoknak, hiszen ilyenkor a szervezetnek is
igazodni kell. Ez főleg a gyerekeken vesszük észre, de persze mi felnőttek is észre
vesszük, hogy valami „nem stimmel”.
Sajnos, a koronavírus okozta világjárványnak nincs vége. Sőt, még csak most
kezdődik az ún. második hullám. A Kormány újabb szigorításokat vezetett be ezzel
kapcsolatban, ami minket is érint a KÖNYVTÁRBAN, mely szerint
a SZÁJMASZK használata KÖTELEZŐ
a kihelyezett KÉZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ
egyszerre 2 fő látogató tartózkodhat a könyvtárban
KÉREM A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT!!!
Továbbra is várom az igényeket, a könyv címeket, ki mit szeretne olvasni, ha esetleg
nem találna kedvére való könyvet a könyvtárban. Az eddigi kéréseket megrendeltem,
sok meg is jött belőle, viszont még mindig várom Pécsről a hiányzó könyveket. Nem
rajtam múlik, az ottani könyvtárban sem biztos, hogy bent van, valószínűleg várni kell,
míg az olvasó visszahozza.
Kérem, legyetek/legyenek türelemmel, amint
megérkeznek, jelzem mindenki felé.
Ne feledjétek, várom vissza a lejárt határidejű könyveket!!!
Végül, nézzünk néhány októberi jeles napot:
október 1.: zenei világnap
október 1.: idősek világnapja
október 4.: az állatok világnapja
október 5.: pedagógusok világnapja
október 16.: a kenyér világnapja
október 23.: az 1956. évi Forradalom és szabadságharc kezdete
október 23.: a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
október 25.: a nyári időszámítás vége – Óraátállítás
október 28.: a Rubik-kocka magyar szabadalmi bejelentésének közzététele
(1976)
október 31.: Polgári demokratikus forradalom Magyarországon – „Őszirózsás
forradalom” (1918)
Bármi kérésetek, kérdésetek van, forduljatok hozzám bizalommal!

Kocza Ferencné
Könyvtáros
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Nagypalli Kézművesház hírei
Mint már mindannyian tudjuk, a koronavírus okozta világjárvány második hulláma is
elérte országunkat, így a Kormány által elrendeltek szerint SZÁMOS HELYEN,
KÖTELEZŐEN VISELNI KELL A SZÁJMASZKOT. A Nagypalli Kézművesháznak –
mondhatni – mostanra már a fő profiljává vált a MOSHATÓ TEXTIL SZÁJMASZK
gyártása, mely megvásárolható helyben 450 Ft/db áron. Rengeteg fajta anyagból
lehet választani, amik már előre ki vannak szabva, készre vannak varrva. Viszont
készleteink gyorsan fogynak, cserélődnek, így érdemes helyben, a
KÉZMŰVESHÁZBAN (Szabadság u. 61.) megnézni, kiválasztani a mintákat.
Közben persze ne felejtkezzünk meg a közelgő Mindenszentekről sem. Mi már erre
is gondolunk, hiszen elhunyt szeretteink nagyon fontosak számunkra, hogy
megemlékezzünk, gyertyát vagy mécsest gyújtsunk, valamint koszorút tegyünk a
sírjaikra. Sokak számára nehézséget okoz, hogy honnan szerezzék be a koszorút,
például a rossz buszközlekedés miatt. Erre gondolván, a
KÉZMŰVESHÁZBAN
2020. OKTÓBER 20-TÓL
KOSZORÚ is KAPHATÓ!
Érdeklődni helyben, a Szabadság u. 61-ben lehet.
Jöjjenek, gyertek, nagyon szépek lesznek!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, vásárlót!
Kocza Ferencné

Étkezési díj befizetési időpont:
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontban
Október 14 szerda
Az étkezési térítési díjak befizetését Mihály János falugondnoknál számla
ellenében tehetik meg.
Mihály Emese - élelmezésvezető
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Egyesületünk meghívást kapott a Mesterségek Ünnepe Másként 2020 Dunántúli
Mesterségek Ünnepére szeptember 26-ára Zalaegerszegre a Gébárti tóhoz.
A látógatok találkozhattak Sárköz, Rábaköz, Somogy és Baranya megye
népművészeti
értékeivel, láthatóvá
és megismerhetővé
tettük azok számára
is, akik még nem
találkoztak a magyar
népi
kultúránk
meghatározó
tájegységi értékeivel.
Egyesületünket
Bérces Boldizsárné
és Dékány Szabó
Ildikó képviselte.

Bérces Boldizsárné - elnök
Szociális tűzifa igény
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a
szociális tűzifa programban.
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában élő
személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37 050.-Ft).
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig
tartozást kiegyenlíti, továbbá erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két
évben engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával
fűtött; üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik,
vagy lakhatásra alkalmatlan.
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni.
Benyújtási határidő: október 30.
Grátz Erika - polgármester
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Lakossági értesítés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020 október 25-én autóverseny miatt a
Nagypall és Geresdlak közötti 5607 sz. összekötő út 07:45-től – kb.17:30-ig lezárásra
kerül.
A lezárás ideje alatt az útra hajtani tilos és életveszélyes!!!
Az autóbusz közlekedés a következő képpen módosúl.
Csak a 12:25-kor Mohács – Maráza – Mohács járatot érinti az útlezárás. Ezt a járatot
Geresdlak – Maráza - Geresdlak között kisbusz helyettesíti.
A többi menetrend szerinti járat zavartalanul fog közlekedni.
A verseny előreláthatólag 08:45- kor rajtol (Nagypall kijárati tábla után 200 méterrel,
cél, Geresdlak tábla), és kb.16:30-kor van vége. Az utolsó futam, utolsó autójának
célba érkezése után, kb. 15 perccel, megnyitjuk az utat a civil forgalom előtt.
(Az esetleges csúszásokat figyelembe véve a megadott időpontok tájékoztató
jellegűek)!
A megkülönböztetett jelzést, használó járműveket a verseny megállításával, a lezárt
szakaszon átengedi a rendező.
A versenyfutamok tervezett kezdeti időpontjai: 08:45 – 10:15 – 11:45 – 13:15 – 14:45
Díjkiosztó: kb.18:00 Geresdlak, közösségi ház.
Szervizpark: Geresdlak
További információ: 20-2233330
Köszönjük a megértésüket, az autóversenyt kedvelőknek meg jó szórakozást
kívánnak, a szervezők.
Pécs 2020. 09. 23.
Balatonyi Rallye Team

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
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