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M. Legrand: Az idősek tisztelete 
 

        Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak. 

 
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. 

 
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. 

 
Legalább e napon, jussanak eszedbe, 

Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve. 
 

Szüleid, akik az életedet adták, 
Nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák. 

 
Tanítóid, kiktől, csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel tiszteleted rójad. 

 
Törődjél és szeress, mindenki azt mondja: 

Hogy amennyit most adsz, annyit kapsz, majd vissza  
 
 
 

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

 
 

Grátz Erika – polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata 2006 évben létrehozta a Nagypall díszpolgári cím 
adományozásáról szóló rendeletet. A rendelet értelmében a képviselőtestület 
döntése alapján az arra méltó személynek a településrendezvény keretein belül 
díszpolgári címet adományozhat. A díszpolgári cím adható annak, aki: 
• a község fejlesztésében,  
• gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életben maradandót 
alkotott, 
• oktatás, nevelés, közművelődés, egészségügy, kulturális, sport, 
környezetvédelem területén kiemelkedően eredményes munkát végzett, 
• példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
 
2020. évben Nagypall Község Önkormányzata 
Bérces Boldizsárné asszonynak 29 év 
önkormányzati képviselői és alpolgármesteri 
munkájáért valamint kiemelkedő és önzetlen 
közösségi munkája elismeréseként „Nagypall 
Község Díszpolgára” címet adományozta melynek 
ünnepélyes átadására a Nagypalli Magyar – Német 
Barátság Klub 25 éves jubileumi ünnepségén 
szeptember 18-án került sor. 
 
Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
 
 
Fejlesztési hírek 
 
Szeptemberben elkészült a Petőfi utca több szakaszának, valamint a temető felé 
vezető útnak a felújítása. 
A beruházás 19 MFt-ba került, melyhez 16,2 MFt támogatást nyertünk el a 
Belügyminisztérium Önkormányzati fejlesztések, önkormányzati utak felújítása 
fejezetből.  
 
Szeptember végén községünkben is elkezdik kiépíteni az ingyenes wifi-hozzáférési 
pontokat. A kiépítésre a pályázatot még 2019 évben nyertünk el, azonban a 
megvalósítás a világjárvány miatt csúszott. Az elnyert 15 000 € támogatásból a falu 
több pontján lesz ingyenes wifi.  
Közterületeinken az alábbi helyeken: sportpark, játszótér, Petőfi utcában a 49-50 
számú ház előtt (régi bolt előtti parkosított részen), valamint a 12-19 számú ház előtt 
(a falunapi helyszínünk).  
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Szabadság utcában az iskola és az óvoda udvarában, a Szabadság u. 5. szám alatti 
Kézműves Házban, annak udvarában, valamint a Szabadság u. 61. számú házban 
és udvarában. A wifi jelek hatótávolsága 50-100 m közötti, mely az adott környezettől 
függ.  
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést 
biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, 
tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és 
múzeumokban. 
 

 
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:  

2021. 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. 
 

 
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 29. 
 

Grátz Erika - polgármester 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 
Kindergarten und Küche Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
 
Még alig írták fel az iskolások a táblára, hogy „Vakáció” és máris becsengettek újra. 
Hittel és várakozással tekintettünk az új, 2021-22-es nevelési év elé. 
Az ősz nem csak a szüret időszaka, a tarka levelek és a rengeteg termés ahhoz is 
nagyszerű alkalmat teremt, hogy feldíszítsük óvodánkat. A szőlő, a szilva, az alma, a 
körte, a sütőtök, a gesztenye nemcsak kinézetével hoz új színt életünkbe. Az azokkal 
való foglalatosság remek időtöltés, valamint étrendünket is új ízekkel, tápanyagokkal 
dobja fel az őszi gyümölcs és zöldségkínálat. 
Szeptember 1-e reggelén az óvodában gyülekeztünk, régi és új ovisok, anyukák, 
apukák. A nagypalli iskolába induló kettő „kisiskolásunk” búcsúzóul körbejárta az 
óvoda épületét, elbúcsúzott a játékoktól, a „szép emlékektől”, miközben mi is 
elköszöntünk Tőlük. Az iskolai tanévnyitó ünnepségre közösen mentek a gyermekek, 
szülők, valamint Zsuzsi óvó néni. 
„Minden gyermeknek szüksége van arra a tudásra, amit az idősebb nemzedéktől 
utánzásos, tapasztalati tanulással szerez meg. Az idős embereknek olyan fiatalokra 
van szükségük, akik tisztelik, becsülik meglátásaikat, hálásak nekik a tapasztalatok 
átadásáért, szeretetben, megértésben…, türelemmel fordulnak feléjük. Amit adunk a 
gyermekeinknek, ők azt adják tovább, amit látnak, tapasztalnak, hogy mi hogyan 
tiszteljük szüleinket”. Ezekkel a sorokkal, valamint Aranyos Ervin:” A nagyszülők 
szeretete” című versével köszöntöttük szeptember 5-én az óvoda zárt facebook 
csoportjában a nagyszülőket Nagyszülők Napján.  
Már szeptember első hetében ráhangolódtunk az évszak szépségeire, és 
megkezdtük a szemet-szívet gyönyörködtető dekorációk elkészítését a gyermekekkel 
együtt. Közben felidéztük és gyakoroltuk az eddig tanult, az évszakhoz fűződő 
dalokat, mondókákat, versikéket németül és magyarul egyaránt. Új óvodásaink 
nagyon hamar beszoktak, már önfeledten játszanak és aktívan tevékenykednek a nap 
folyamán. 
Nagypallon immár hagyománnyá vált, hogy a falu buszmegállója ünnepi díszbe 
öltözik. Ez alkalomból az ősz, a szüret ihlette a megálmodót, Kocza Ferencné, Lizát. 
Óvodásaink is segítettek a megvalósításában. Lelkesen színezték a szőlőfürtöket és 
az őszi faleveleket. Mindeközben alkalmunk volt beszélgetni a szüretről, mondókázni, 
énekelni. Az elkészült, feldíszített buszmegállóhoz elsétáltunk. Az élmények hatására 
énekelve táncra perdültünk. 
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Kihasználva a Kézműves Ház által kínált 
szuper lehetőségeket, két alkalommal 
kézműves foglalkozáson is részt vettük Bérces 
Hajni és Dékány- Szabó Ildi irányításával. 
Gyermekeink fontak szívecskét, készítettek 
csuhévirágot, tésztát gyúrtak, szaggattak, 
sütöttek, majd végezetül meg is kóstolhatták 
pogácsáikat.  
 
Szeptember 15-én megkezdtük az ismétlő 
foglalkozásokat az óvodában, majd október 1-
től indítjuk az új nevelési év anyagát a középső-
és nagycsoportos gyermekek részére. A 
kiscsoportosok kezdeményezéseit november 
15-től vezetjük be. Fantasztikus hírként 

fogadtuk, hogy közel 1400 pályázó közül a 2021-2022-es nevelési évre is elnyertük 
az „Örökös Boldog Óvoda” címet, mely azt jelzi számunkra, hogy eredményes és 
országosan elismert az az út, amin járunk, komoly erőfeszítéseket teszünk 
gyermekeink jóllétének megteremtése érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
konferenciákon, szakmai napokon, sajtóban gyakran emlegetett „boldogságórások” 
közé tartozunk.  
Szeptember 27-én emlékeztünk meg Mihály napjáról. Mihály napját a néphagyomány 
szerint a gazdasági év fordulójaként tartották számon régen a pásztorok, juhászok, 
kanászok. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. 
Beszéltünk a gyerekeknek az e naphoz fűződő néphagyományokról. Felelevenítettük 
a népszokásokat, az előző évi élményeket. Dalokkal, versekkel, mondókákkal, 
népzenével, mesével hangolódtunk rá a játékra. Képeskönyvet nézegettünk 
állatokról, vásárról. Állatoknak farmot építettünk, rajzoltunk, barkácsoltunk. A Mihály 
napi ötletek nagy örömmel töltötték el óvodásainkat. 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 

 

 
Nagypalli Kézművesház hírei 

 
A közeledő Mindenszentekre, szeretteinkre gondolva, idén is készítünk koszorúkat. 

Megvásárolni helyben lehet október közepétől:  
Nagypall, Szabadság u. 61. szám alatt. 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 

Nagy Sándor élt 62 évet 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

 
 
Kedves Olvasó! 
 
A hosszú nyári szünet után mindenki egy kicsit fájó szívvel, ugyanakkor kis 
izgalommal tér vissza az iskolapadba. Az első tanítási nap hagyományosan játékkal, 
dallal indult, az elsősök fogadásával, az új tankönyvek, taneszközök megismerésével, 
helyének megkeresésével. A 2021/2022-es tanévben azonban az elsős kisdiákjaink 
egy teljesen új világgal ismerkedtek meg, így számukra még több izgalommal és 
kalanddal járt az elmúlt egy hónap. A kötött napirend, a kevesebb játék, a sok-sok 
kérdés most már hozzátartozik a mindennapjaikhoz. Az összeszokás, ismerkedés 

időszaka a szeptemberrel 
lassan le is zárul. Most már 
úgy lépnek be a tanterembe, 
hogy tudják mi fán terem az 
órarend, melyik tanórán kell 
elővenni a „gyíkos” vagy a 
„sárkányos” könyvet, melyik 
tantárgyak ki tanítja.  
 
Közel másfél év kihagyás 
után ismét járhatunk 
testnevelés óra keretén 
belül úszni Pécsváradra. A 
gyerekeknek nagyon tetszik 

és lelkesen várják a keddi napokat, hogy Gábor bácsi átvigyen bennünket az 
uszodába és vissza is hozzon.  
Első szülői értekezletünket kicsit későbbre tettük, szeptember 29-ére, hogy az új 
tanító nénijeinknek is legyen idejük megismerkedni mindenkivel. Itt ismertettük a 
tanév rendjét, a várható szüneteket és a rendezvényeinket.  
Liza, szokásához híven ismét megkért, hogy segítsünk színesebbé tenni a 
buszmegállót. Mivel szeptember a szüret hónapja, így szőlőfürtöket készítettünk. 
Nagyon ügyesen dolgozott minden tanuló. Az elkészült munka után a tájékoztató 
füzetbe mindenki megkapta érte a szuper kis érdemjegyét.  
Szeptember 30-a a Magyar Népmese napja. 2005 óta a Magyarolvasó Társaság 
kezdeményezésére ünnepeljük meg. Céljuk az volt, hogy a népmesék 
fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozódhasson az új 
generációkra. A jeles ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki. E jeles 
napot mi is megemlékeztünk Liza segítségével a könyvtárban. Megnéztük a kedvenc 
népmeséinket és érdekes feladatokat oldottunk meg. Volt olyan kisdiák, aki 
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gyönyörűen, választékos szóhasználattal és megfelelő hanglejtésekkel, adta elő 
kedvenc meséjét.  
Hamar eltelt a tanév első hónapja. Nagy izgalommal várjuk októbert, hogy mi mindent 
tartogat számunkra. 
 

Darmosné Gyenis Valéria - tanító 
 

 
KÖNYVTÁR HÍREK  

 
  
Úgy gondolom, a szeptemberi hónap végre nem eseménytelenül telt el. Elkezdődött 
az óvoda, becsengettek az iskolába… Ennek én azért is örülök, mert a segítő kis 
kezecskékre igazán szükség volt már.  
Hogy mihez is? Bizonyára többen láttátok már akár élőben, akár a facebook 
oldalunkon a sok képet, a nagypalli buszmegálló új ruhát öltött, őszi díszekbe bújt. A 
szőlőfürtöket és az őszi leveleket az iskolások és az ovisok készítették, Vali nénivel 
pedig igyekeztünk megvalósítani egymás ötleteit. Köszönet mindenkinek, aki 

valamilyen formában 
hozzájárult mind 
ahhoz, hogy mindez 

megvalósulhasson, 
név szerint Nagypall 
Község Önkor-
mányzata, Grátz Erika 
polgármester asszony 
az anyagi támoga-
tásért, Németh 
Gabriella a tökök 
elkészítésében, és a 
virágok ültetésében, 
Bakóné Mező 

Zsuzsinak és Bakó Zsoltnak a hordó felajánlásáért, Dékány-Szabó Ildinek a 
szőlőfürtökért és a segítségért. 
Vali néni, neked pedig köszi mindent, amit csak hozzá tettél!  
 
Talán nem mindenki számára ismert, de szeptember 20-án van a gyermekek 
világnapja. Ebből az alkalomból, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával, meghívtuk kis falunkba a Budapesti Honvéd Együttes szerződött és 
kitüntetett előadóművészeit, Gregus Anikót és Dobrozemszky Gábort, akik egy 
fantasztikus zenés, táncos interaktív műsorral szórakoztatták gyermekeinket. 
Nyugodt szívvel mondhatom, nagyon jól sikerült a délután, hiszen még a sokak által 
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kedvelt mesehőssel, 
Micimackóval is találkoz-
hattunk, fotózkodhattunk, és 
még ajándékot is 
osztogatott.  
A műsor után tombola, 
helyben sütött pizza, 
aprósütemény várta a 
gyermekeket, miközben 
nagyon népszerű volt az 
arcfestés, csillámtetoválás 
és lufihajtogatás is.  
Hogy mindez létrejöhetett, 
ezúton is nagyon köszönjük 
Bérces Attila, Grátz Erika, 
Mihály Erzsike, Ripszám 
Vera, és mindenki 

segítségét, közreműködését.  
Nagypall Község Önkormányzata, illetve a Nagypalli Könyvtár facebook oldalán 
rengeteg fotót láthatunk erről a remek délutánról. 
 
Végül, szeptember 30-án tartjuk a Magyar Népmese Napját. Ebből az alkalomból 
látogattak el a könyvtárba az ovisok és iskolások is. Mesét is néztünk, beszélgettünk 
is, sőt, még feladatokat is oldottunk meg ezzel kapcsolatosan.  
Reméljük, az október hónap is mozgalmas lesz.  
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől 840 oktató 
filmet rendelt.  
Az oktatók a tagegyesület tagjai, köztük Báling Aranka a falunkban élő alkotó népi 
iparművész, Magyar Kézműves Remek-díjas, oktató- tárgyalkotó kézműves. 
Arankával hat oktató filmet forgattak a Pécsett az NMI kirendeltségén. Hármat a 
hímes tojás témában, csuhé témából kettőt- melyen csutkababát, és pásztort 
készített, illetve szalmából arató koszorút. 
  
A forgatás egy hétig tartott, mert még hat alkotó filmjét is itt vették fel.  
Az oktatófilmek felvételi ideje 50-60 perc közöttiek melyből 10  perc a vágás utáni film. 
Három kamera állásban történt a felvétel.  
Az utómunkálatok még vissza vannak, a vágás a vázlatok a vágóképek 
megjelenítése.    
ASzakkör.hu Tudásunkkal kézenfogva innovatív online felületen már több oktató film 
megtalálható.  
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Nemsokára Aranka oktató filmjei is láthatóak 
lesznek. 
Inspiráló, érték megőrző, ötletet adó filmeket alkotók, 
tanulni vágyók, pedagógusoknak ajánlják. 
 
Kedves Aranka! Gratulálunk az újabb sikerekhez, 
ehhez jó egészséget, jó alkotó kedvet kívánok- 
kívánunk!  
 

Kocza Ferencné – NMI munkatárs 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Hosszú idő után szeptember 27-én került sor az első összejövetelünkre. 
Első feladatunk a 2020-as évi mérleg és a közhasznúsági jelentést elfogadása volt, 
melyet a tagság egyhangú szavazattal elfogadott. 
A másik napirendi pont az új tagok felvétele volt. Nagy örömmel fogadtuk az öt új 
jelentkezőt, akiket bemutatkozásuk után egy hangúan felvettünk az egyesületbe. 
Egyesületünket megkereste a Kozármisleny Város Önkormányzata, hogy vegyünk 
részt a városligeti napok rendezvényén. A megkeresést elfogadtuk, Báling Aranka és 
Dékány Szabó Ildikó képviselteti mágát. 
 

„Őszi tábor” címmel gyerek tábort rendezünk október 25-29 között. 
Részvételi díj 2.800 Ft / fő ebéddel együtt 

Jelentkezési határidő: október17-ig 
Dékány Szabó Ildikó  20/418 9006 

Négyes Timea   20/243 9026 
 
 

A taggyűlés után a tagok köszöntötték Erzsi nénit a Király Zsiga díj kitüntetés 
alkalmából egy kis süteménnyel és pezsgővel. 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk másfél év szünet után, mely a koronavírus járvány, valamint a kultúrház 
felújítása miatt volt folytatja munkáját.   
Azonban a vezetőség ez idő alatt is végezte munkáját, hiszen voltak halaszthatatlan 
ügyek.   
Amikor a kormány a szigorítások egy részét feloldotta és kultúrházunk felújítása is 
befejeződött elkezdtük szervezni az elmúlt évben elmaradt 25 éves jubileumi 
ünnepségünket. Nagyon vártuk a napot, hogy ismét együtt tölthessünk egy kellemes 
estét. Jubileumi ünnepségünket szeptember 18-án tartottunk meg, melyhez 200E Ft 
támogatást nyertünk el a Miniszterelnökség  Egyházi és  Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságától. Az ünnepségen a köszöntők után a Millich házaspár 
valamint Bukszár Márta a Pécsi Nemzeti Színház művésznőjének színvonalas 
műsorát láthattuk.  
Ezután svéd asztalos vacsora, majd az 50 szeletes ünnepi nagy torta és egy kis tánc 

következett. 
Rendezvényünkön a tagságon kívül a 
Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület és a Hirdi 
Napsugaras Asszony klubból 3-3 fő 
képviselte magát. 
Egyesületünk 8 új taggal bővült, akik már 
velünk ünnepelhettek a nagy napon.  
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Egyesületünk 
közreműködésével részt 
vettünk a a VI. Határtalan 
lakoma rendezvényen, 
melyet a Pécsváradi Vár 
udvarában rendeztek meg.  
Mi a nagypalli pogácsával 
valamint a Nagypalli 
Kézműves Műhelyben 
készült termékekkel 
mutatkoztunk be.  
Köszönjük a pogácsasütők 
Mező Katica, Bakóné Mező 
Zsuzsanna, Bérces Erzsi, 
Schnell Lászlóné, Grátz 
Erika közreműködését. 
 
Egyesületünk sikeresen pályázott a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretből 
egy rendezvénysorozat megvalósításához a nagypalli népi hagyományok jegyében. 
Az első rendezvényünk október 23-án szombaton lesz megtartva, ahol a német 
nemzetiségi ételekből tartunk kostolóval kulturális műsorral egybekötött délutánt. A 
rendezvény zárt térben lesz megtartva ezért védettségi igazolvány szükséges.  

 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 

 
Étkezési díj befizetési időpont:  

 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontban 
 

Október 13 szerda 
 

 
 Az étkezési térítési díjak befizetését Mihály János falugondnoknál számla 

ellenében tehetik meg. 
 

Mihály Emese – élelmezésvezető 



2021. október 
 

12 
 

 

Meghívó 
 

Szeretettel hívjuk községünk lakosságát 

 2021. október 23-án szombaton 

 a 2. Német Nemzetiségi Napra. 

Program: 

15 órától sváb ételek kóstolása 

17 órától kulturális program 

Helyszín: Nagypall, Kultúrház  

A rendezvény védettségi igazolvánnyal 

látogatható! 

Rendezvényünk támogatója: 
 

 

 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
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/

