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„Száguldva vágtat, rohan az idő, 

Sorra váltják egymást föl a hetek, 

Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 

Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…” 

Zsoldos Imre soraival kívánok minden nagypalli szép korúnak jó 
egészséget és hosszú boldog életet. 

Grátz Erika - polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
START MUNKA 

 
  Honnan – Hová: Mezőgazdasági Start munka Program 
 
2013.03.01.-én elindult a START Közmunka Program, melyben 
8 majd később 9 főnek mezőgazdasági projektben 8 órás 
közfoglalkoztatásra nyílt lehetőség. 
A program célja az volt, hogy saját intézményeink részére 
meghatározott földterületen a közfoglalkoztatás segítségével az 
Önkormányzat által biztosított alapanyagokból saját termékeket 
állítsunk elő, így elérve hogy étkezési árainkon ne kelljen 
változtatnunk. 
A Program keretében konyhakerti növényeket termesztettünk: 
ELÉRT EREDMÉNYEINK (Csak néhányat megemlítve) 
– Zöldborsó: 87 kg 
– Zöldbab : 209 kg 
– Vöröshagyma: 703 kg 
– Burgonya: 3144 kg 
– Bab: 102 kg 
Ezen kívül betakarítás során lett még spenót, karalábé, zeller, 
fokhagyma, saláta, paprika, tök, paradicsom, uborka, eper, 
illetve a petrezselyem és sárgarépa most kerül ki a földből. 
Köszönjük a Magyar- Német Barátság Klub asszonyainak a 
többszöri segítő munkát a zöldborsó és a zöldbab tisztításánál. 
Uborkából és paprikából savanyúság, paradicsom- paprikából: 
üveges lecsó, és paradicsomból befőzve is lett. Elmondhatjuk, 
hogy a program sikeres volt. 
Az Önkormányzati intézményeket, (iskola, óvoda, illetve a 
szociálisan rászoruló étkezők) étkeztetéséhez nagy segítséget 
nyújtott a megtermelt zöldségek. Természetbeni juttatásként a 
szociálisan rászoruló családok részére kiosztásra is sor került. 
A program keretében megvásárolt ingatlannál állattartás folyik, 
sertés illetve tojó tyúkok tartásával. A tojó tyúkok által a napi 
tojás szükségleteink is biztosítva lettek. 
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Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagypalli Kirendeltség  
 

Október 1-től személyi változás történt a nagypalli 
kirendeltségen. A pénztári feladatokat ellátó Múth Bálintné 
Panni 21 év közigazgatási és 7 év nagypalli körjegyzőségi majd 
közös hivatali év után elköszönt tőlünk. Munkáját a Geresdlaki 
Dózsa MGTSZ-ben folytatja. Kedves, mindig vidám egyénisége 
mindannyiunknak hiányozni fog. Munkáját Háriné Tisza Mónika 
vette át, aki ez idáig az Erdősmecskei Kirendeltségen dolgozott. 
Október 14-től kirendeltségünkön megváltozik a jegyző 
ügyfélfogadási rendje, illetve jegyzői referens segíti a munkáját. 
dr. Tóth Sándor jegyző ügyfélfogadási ideje kirendeltségünkön 
minden kedden 8-12 óra között lesz. 
Földvári Edit jegyzői referens hétfőn és szerdán 8-16 óra között, 
kedden 12-16 óra között lesz elérhető kirendeltségünkön. 
 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergartan Pahl 
 

Elvégeztük a nagycsoportosok tanév eleji DIFER felmérését. 
2013. szeptember 16-án 17 órai kezdettel szülői értekezletet 
tartottunk az óvodában, a szülők kezükbe vehették gyermekeik 
felmérési anyagát. 
A Szülői értekezlet témái:  

 Házirend ismertetése 

 Pedagógiai Program ismertetése 

 Vezetői munkaterv ismertetése 

 Szülői szervezet tagjainak választása 
Az óvoda fenti fontos dokumentumainak 1-1 példánya jól 
látható helyen, az érdeklődök részére bármikor megtekinthető 
faliújságon vannak kifüggesztve. 
Szeptembertől a „Nagypalli Hírhozó” aktuális példányát is itt 
helyezzük el. 
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A Szülői Szervezet tagjai nem változtak az idei, tanévben. 
Elnök: Háriné Tisza Mónika 
Gazdasági felelős: Mihályné Knoch Erzsébet 
Tag: Gelencsér Éva 
Ők mindhárman nagycsoportos óvodások Anyukái. 
 
2013.szeptember 17-én a Magyar Államkincstár ellenőrzést 
tartott óvodánkban is. 
Az alábbi dokumentumok ellenőrzésére került sor: 
helyi nevelési program, pedagógiai program, szervezeti-és 
működési szabályzat, éves vezetői munkaterv, házirend, 
2012.évi statisztika, felvételi előjegyzési napló,felvételi és 
mulasztási napló (szülői-és orvosi igazolások a hiányzásokról, 
óvodai csoportnapló (ebben azt is,melyből a nemzeti,etnikai 
nevelés/oktatás ténye megállapítható) 
óvodai törzskönyv, szülői nyilatkozatok 
sajátos nevelési igényű gyermekek szakértői és rehabilitációs 
bizottsági szakvéleményei,orvosi igazolásai,egyéni fejlesztési 
naplói,értékelési lapjai 
Ellenőrzéskor intézményünkben mindent rendben találtak 
Az új tanévben óvodánk az „Oszkár a kistigris az óvodában” 
című program szerint dolgozik. Ehhez minden nagycsoportos 
gyermek 4 db programfüzettel és különböző kifestőkkel 
rendelkezik. A program tapasztalt óvodapedagógusok által 
összeállított kiadvány, mely a gyerekek egyéni képességeit 
figyelembe véve differenciált feladatokkal és játékokkal segíti a 
gyermekek fejlesztését. Tartozik hozzá, „A gyermekek 
fejlődését rögzítő lap”is, melyben naponta feljegyzést kell 
készítenünk a gyermekekről. 
A kiadvány készítői folyamatos kapcsolatot tartanak 
intézményünkkel annak érdekében, hogy munkánk eredményes 
lehessen. A füzetsorozat az eredményes iskolakezdés kritikus 
feltételeinek fejlesztését vállalja fel, valamint az 
óvodapedagógusok tervező-értékelő munkáját is segíti, 
támogatja. 
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A foglalkozások a középső-és nagycsoportosoknál október 1-én 
kezdődnek, a kiscsoportosok kezdeményezései november 15-
én.   
Jelenleg a középső-és nagycsoportosokkal ismételünk, a 
kiscsoportosoknál a beszoktatás időszaka folyik.     
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 

KÖNYVTÁRHÍREK 
 

 
   

 Októbertől új nyitva tartás! 
 

       Kedd: 15.00 – 17.00 
     Szerda: 09.00 – 11.00 
Csütörtök: 15.00 – 17.00 

           
Könyvtárhasználati szabályzat 

I. A könyvtárhasználat feltételei 

1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe 
veheti, aki személyazonosságát igazolja, a könyvtárhasználati 
szabályokat elfogadja, és betartásukra aláírásával 
kötelezettséget vállal.  

14 éven aluli olvasóink minden esetben szülői/gondviselői 
kezességvállalás mellett iratkozhatnak be. A 
szülő/gondviselő aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni 
könyvtári követelések teljesítését. 

II. A könyvtári szolgáltatások: 

· Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) helyben használata 

·Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) meghatározott 
részének kölcsönzése 

·Könyvtárközi kölcsönzés 

·Dokumentumok előjegyzése 
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Könyvajánló 

  

 Lucy bánatos, amiért családjának váratlanul költöznie kell, és 
ezért kénytelen búcsút venni a 
barátaitól. Szülei azt remélik, hogy egy 
cica talán segítségére lehet a 
kislánynak, hogy megbékéljen új 
otthonával, így hát meglepik Lucyt egy 
gyönyörű szép sziámi kiscicával - 
Pillével. A kislány rögtön megszereti 
Pillét, de továbbra is neheztel a 
szüleire a költözés miatt. Úgy tesz, 
mintha egyáltalán nem érdekelné a 
kiscica. Szegény Pille nem érti a 
helyzetet, és borzasztóan magányos. 
Miért nem akar Lucy a gazdája lenni? 
 

 

 

 

Stohl a maga közvetlen, barátkozós 
stílusával    pillanatok alatt sztár lett a 
börtönben is, még a legkegyetlenebb 
gyilkosok is bizalmukba avatták, s edzés 
közben vagy a zuhanyzóban olyan 
hajmeresztő titkokat osztottak meg vele, 
mint azelőtt soha, senkivel. Ez a könyv 
nem egy sztár börtönnaplója, sokkal 
több annál: igaz és kíméletlenül őszinte 
krónika a magyar börtönökben zajló 
sokkoló eseményekről. 
 

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! 
 

Szávics Edina 
könyvtáros 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 
 
 
 
 

Mesterházy Ágnes és Szabó Csaba János 2013. szeptember 
14.-én Nagypallon házasságot kötöttek. 

 
Esküvő Nagypallon 

 
2013. szeptember 13.-15. között ismét az évenként Nagypallon 
pihenő pápai „mentős” csapat lepte meg a Hársfa vendégházat. 
Ebben az esztendőben azonban nem a szokásos környékbeli 
kirándulások, főzőcskézés, énekelgetés volt a program. A 
csapatból egy pár (Mesterházi Ágnes és Szabó Csaba) úgy 
döntött, hogy életét Nagypallon köti össze.  
Az esküvő előkészületeinek irányítását a Király Család (Király 
József és neje, Dr. Király Zsolt és neje) végezte, néha a kb. 250 
km-es távolságból kissé nehézkesen. Minden akadály ellenére, 
a nagypalliak szeretetével, segítségével, összefogásával és 
támogatásával hihetetlen, varázslatos hétvégében volt részünk. 
Lássuk röviden a 3 nap krónikáját: 
Pénteken a baráti csapat a jegyespár előtt érkezett, hogy az 
óvodából beszerezze a terítéshez szükséges eszközöket, 
előkészítse, feldíszítse azokat.  Édes és sós süteményeket 
tálaltak, elrendezték a polgármesteri hivatal által felállítatott 
sátorban a kölcsön kapott sör asztalokat és padokat. 
Közben ebédre finom babgulyást lángossal, uzsonnára pedig 
kemencében sült langyos langallót fogyasztottunk. 
Mire az előkészületekkel végeztünk, megérkezett családjaikkal 
a jegyespár.  A családok részben szintén Nagypallon, részben 
Pécsváradon szálltak meg. A szállások elfoglalása után indult 
az első esti buli, a leány-, ill. legénybúcsú. Előbb a Sunyi 
sörözőben hölgyek és férfiak és természetesen a 
gyermeksereggel közösen fogyaszthatta el a vacsorát, a 
marhapörköltet.  A vacsora után a férfiak a sörözőben, a lányok  
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a vendégházban tartották a menyasszony és a vőlegény 
búcsúztatását.   
Szombat délelőtt, miután elfogyasztottuk a helyi friss tojásból 
készült rántottát és a padlizsánkrémet, terítéssel, húspácolással 
(melyet a kölcsönkapott, összegyűjtött tepsikbe raktunk), 
virágcsokor készítéssel foglalkoztunk. A menyasszony és a 
lányok frizurája elkészült, mindannyian csodálatosak lettek.  
Az esküvőre elkészült a helyi, Pápán ismeretlen színes 
lakodalmi kalács és nagyon finom házi rétest is kaptunk. 
Szombat délutánra kisütött a nap, csodálatos, megható 
szertartás után a kemencében elkészült a vacsora.  
A lakodalom, a hangulat, a jókedv egészen hajnalig kitartott.  
Vasárnap sajnos véget ért ez a varázslat, kissé fáradtan 
indultunk haza, ám a gondolatainkban még napokkal később is 
az itt elöltött napok jártak.  
Köszönünk mindent: a babgulyást, lángost, langallót, 
marhapörköltet, tojást, padlizsán krémet, lakodalmi kalácsot, 
rétest, sertés húst, frizurákat, sátrat, padokat, étkészletet, 
pezsgős poharakat, tepsiket, szállást, vacsora elkészítését. 
Természetesen köszönet a szeretetért, a segítségért, 
támogatásért.  Végül had emeljem ki Grátz Erika polgármester 
asszonyt azért, hogy e két ember számára, még így csaknem 
teljesen ismeretlenül is, felejthetetlen, megható és reméljük egy 
egész életre szóló emléket adott. 
Büszkék vagyunk Nagypallra. Köszönjük szépen.  
 
 
Pápa, 2013. szeptember 20. 
       Dr. Királyné Dr. Gősi Erika  

Dr. Király Zsolt  
       

 
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/

