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Kálnay Adél: Köszöntő 

 
 
 

A nyár, a nyár, az elrepült,  
a villanydrótra fecske ült,  

készül már lassan messzire,  
talán a világ végire.  

Szállnak a napok, mint a szél,  
kerengve hull már pár levél,  

nekem is mindjárt menni kell,  
nem cserélnék most senkivel!  
Táskámban könyvek, füzetek,  

vár rám egy pad és sok gyerek,  
számok, betűk és dallamok...  
Szervusz! Iskola! Itt vagyok! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata is érthetetlenül áll a Martonfai menekülttábor 
építésével kapcsolatos hírek miatt. Az Erzsébeti Közös Hivatalhoz tartozó nyolc 
település polgármestere közös levelet fogalmazott meg, melyet eljuttatunk dr. Pintér 
Sándor belügyminiszterhez. Levelünket az újságba is közzé tesszük, melyre választ 
még a mai napig nem kaptunk. 
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Dr. Pintér Sándor 
Belügyminiszter Úr 
 
Budapest,  
 
Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
Engedje meg, hogy mint Erzsébet, Erdősmecske, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, 
Kékesd, Nagypall, Szellő, Polgármesterei, pár megjegyzéssel és kérdéssel forduljunk 
Önhöz. A korábbi kormányzati döntés alapján, Martonfa közigazgatási területén belül 
megvalósításra kerülő menekülttáborral kapcsolatban, az alábbi észrevételeink 
lennének: 
 

 Aggályosnak tartjuk, hogy a szomszédos közigazgatásilag határos települési 
önkormányzatok, illetve polgármesterek, miért nem kaptak korábban semmiféle 
információt a kormány terveiről, várható döntéséről. 

 Úgy véljük, a probléma nem csupán Martonfát érinti, hanem az összes 
környékbeli települést is, beleértve Erzsébet, Erdősmecske, Fazekasboda, 
Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Nagypall, Szellő, községi településeket. 
Véleményem szerint a probléma súlyozottan érinti településeinket, hiszen a 
létesítendő állomás közvetlenül határos, településeinkkel. Álláspontunk szerint, 
településeink mindenképpen érintve lesznek az akár több ezer ember 
befogadása esetén. 

 Hiányoljuk, hogy nem kaptunk pontosabb adatokat a tábor létrehozásával, a 
ránk váró, a kormány által tőlünk elvárt feladatokkal kapcsolatban. Nincs 
tudomásunk arról, hogy mire kell felkészülni, mik a tapasztalatok más 
menekülttáborral rendelkező településeken.  

 Nem tudjuk, hogy egészségügyi, közlekedési, közbiztonsági oldalon van-e 
feladatunk, és ha igen mi az.  

 Településeink nem szerveztek tiltakozásokat, ennek oka nem az, hogy nem 
értünk egyet Martonfa törekvéseivel, ám információ hiányában nem igazán 
tudjuk, mi ellen is kellene fellépnünk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy szükség 
van egy ilyen létesítményre, ám jó lett volna tudni, miért is került a választás az 
adott területre. 
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 Át tudjuk érezni a Martonfai polgárok hangulatát, a kormány problémáját, és 
higgye el, a mi nyolc települést és több mint 2800 lakost magába tömörítő 
igazgatási társulásunknak szintén van véleménye és érzése az adott 
problémákkal kapcsolatban. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a probléma 
megoldása nem a mi feladatunk, talán nem is a Magyar Kormányé, de találkozni 
először ezekkel az emberekkel biztosan mi fogunk. Az szeretnénk, ha 
polgárainkat ez nem érné felkészületlenül. 

 Sokan úgy vélik településeink lakosai közül, hogy nem léptünk fel ez idáig elég 
határozottan, nem álltunk ki a martonfai emberek mellett. Lehet, mi azonban 
hisszük, hogy a higgadtság az integrálás és a jó értelembe vett kompromisszum 
készség a célravezetőbb a nehéz helyzetek megoldásában, a települési-
önkormányzati politikában. 

 
Hasonló véleményt illetve kérdéseket fogalmazott meg Ön felé Pécsvárad Város 
Polgármestere is, amelyhez ezúton csatlakozunk. 
  
A lakosság megnyugtatása és az esetlegesen szükséges döntések, felelősségteljes 
meghozatala érdekében kérjük a Miniszter Urat, hogy a fenti észrevételeinkre 
lehetősége szerint reagáljon. 
 
Erzsébet, 2015. augusztus 5. 
 
 
Horváth János 
Erzsébet Község Önkormányzat 
Polgármestere 

 
Trubicsné Csibi Nóra 
Kátoly Község Önkormányzat 
Polgármestere 

 
 
 
Benkovics Győzőné 
Erdősmecske Község 
Önkormányzat Polgármestere 

 
 
 
Varga Tamás 
Kékesd Község Önkormányzat 
Polgármestere 

 
 
 
Gál Zoltán 
Fazekasboda Község 
Önkormányzat Polgármestere 

 
 
 
Grátz Erika 
Nagypall Község Önkormányzat 
polgármestere 

 
 
 
Dr. Habjánecz Tibor 
Geresdlak Község Önkormányzat 
Polgármestere 

 
 
 
Wesz Józsefné 
Szellő Község Önkormányzat 
polgármestere 
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TEKERJÜNK, HOGY TEKERHESSÜNK! 

 
 

Az autómentes világnap idejére a Pécsvárad és Bátaszék közötti megszűnt 
vasútvonal nyomvonalához tartozó és csatlakozó települések önkormányzatai 
kerékpártúrát szerveznek.  
A rendezvény célja kettős:   
Egyfelől az autómentes világnapon felhívjuk a figyelmet más, környezetbarát 
közlekedési eszközök használatára. Másodsorban ráirányíthatjuk a figyelmet a 
törekvésünkre, miszerint a megszüntetett Pécsvárad – Bátaszék vasútvonal 
nyomvonalán kerékpárút megépítésére igénylünk anyagi forrást.  
A kerékpártúra, mely szeptember 20-án, szombaton kerül megrendezésre, két ponton 
indul Bátaszék és Pécsvárad településekről. A cél mindkét irányból Véménd község 
lesz.  
A Pécsváradi útvonal a következő: 
09:00                   Indulás 
09:20-09:50 Nagypall kultúrház 
10:15-10:45 Lovászhetény 
11:15-11:45 Erdősmecske 
12:10-12:40 Feked 
13:00-13:30 Szebény (vasútállomás) 
Érkezés Véméndre várhatóan 14:00. 
 
Az érintett településeken frissítő pontok lesznek ahol frissítő italok, pogácsa, zsíros 
kenyér várja a kerékpározókat. 
Zárás: beérkezik a kerékpáros tömeg Véméndre, a futballpályára. Itt egy finom 
estebéddel várjuk a résztvevőket, és további programokkal. Lesz bmx bemutató, 
egészségsziget, pumpa pálya. 
Kedves Nagypalliak! 
Aki teheti, kérjük, vegyen részt ezen a kerékpártúrán! 

Tekerjünk, hogy tekerhessünk! 
Jelentkezni szeptember 10-ig személyesen a Nagypalli Polgármesteri Hivatalban, 
telefonon, a 466-752-es telefonszámon lehet. 
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Pogácsafesztivál, mint megyei érték 

 
Baranya Megyei Értéktár bizottság döntése alapján a beadott kérelmünket elfogadták, 
a Nagypalli Pogácsafesztivál bekerült a megyei értékek közé a Kulturális örökségi 
szakterületi kategóriába. Olyan ismert nevezetességek közt szerepelhet, mint a 
Harkányi Gyógyvíz és fürdőkultúra, Zsolnai Kulturális Negyed, Bikali élménybirtok, 
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál.  

Ennek eredményekén meg-
hívást kaptunk augusztus 20-án 
megrendezésre került Szent 
István napi megyei ünnepségre, 
melynek a Pécsváradi vár 
nyújtott színhelyet. A műsorok 
ideje alatt asszonyink Bérces 
Erzsi néni, Mező Katica néni 
helyben készítették el a 
pogácsákat, melyben se-
gítségükre volt Bakóné Mező 
Zsuzsanna, Bérces Hajnalka is.  
Akik kíváncsiak voltak a 
fortélyokra, hogy hogyan is 
készül ez a sós finomság és 

milyen sorrendben történnek a műveletek a sütés előtt azok még ebe is betekintést 
nyerhettek, kérdezhettek is. Tapasztalt házi asszonyaink szívesen válaszoltak és 
láttak el tanáccsal minden kedves érdeklődőt.  
Helyszínen módunkban állt 
kemencében kisütni a 
pogácsákat, így a vendégek 
meleg, gőzölgő finomságot 
ízlelhették. Több fajta került 
elkészítésre diós, snidlinges, de 
még is, ami a legjobban ízlett a 
vendégeknek az a 
hagyományos sajtos pogácsa, 
mely évek óta az első 
helyezetett kapja a 
fesztiválunkon ahol hozzáértő 
zsűri minősíti. Recepttel is 
szolgálhattunk az 
érdeklődőknek, ami elérhető 
bárki számára is! Nagy örömünkre szolgált, hogy részese lehettünk egy ilyen 
rendezvénynek és eleget téve a felkérésnek nagy sikerre tehettünk szert a 
 „Nagypalli Sajtos Pogácsával” 

Kriklerné Kocsidi Tímea – Kulturális közösségi munkás 
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Jó tanuló diákok jutalmazása 

 
Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
meghirdette a jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 4,5 
tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egy egyszeri 5 000.- Ft-os támogatásra 
való jelentkezést. 
A felhívásra 4 tanuló adta be kérelmét.  A bemutatott bizonyítvány alapján mind a 
négy diák 5 000 - 5 000.- Ft egyszeri támogatásban részesült. 
 
Mégegyszer gratulálunk a szép bizonyítványokért az alábbi tanulóknak: 
 
Lasszer Alexandra 1 osztályos tanulónak 
Kőszegi Luca 6 osztályos tanulónak 
Dobszai Dorina 7 osztályos tanulónak 
Schnell Márk 10 osztályos tanulónak 
 
További sok sikert és szép eredményeket kívánunk! 
 

Grátz Erika 
polgármester 

   
 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

 
 
 

SZÜLETÉS 
 

   Papp – Dobszai Hunor 
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Felújítási munkák a nyári szünetben 

 
Mint ahogy arról a korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, felújításra került a 
kultúrház. 
A munkák során a belső nyílászárók hőszigetelt üveggel lettek ellátva, a külső ajtók 
és a zsalugáterek helyére újak lettek beépítve.  
A színpad elbontásra került, és egy mobil színpad készült el, mely csak szükség 
esetén lesz felállítva.  Az utcai ablakok megnyitásra kerültek. Új padozatot kaptak a 
belső helyiségek, majd festéssel, mázolással szépültek meg a falak és a nyílászárók. 
Az ablakokra új függönyök készültek.  
 
A munkákat részben a közfoglalkoztatásban dolgozók, részben külső vállalkozók 
végezték el.  A felújítás költsége 1733E Ft-ba került. 
Szeptembertől már a megszépült étkezőt és kultúrházat használhatják gyermekeink 
és a lakosság. 
 
 
 
 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Az idei nyár is hamar eltelt, így nemsokára újra láthatjuk Nagypall község utcáin az 
iskolába igyekvő diákokat. Remélem minden tanulónk, szüleik és iskolánk 
pedagógusai is kipihenten, feltöltődve várják már a 2015-16-os tanévet! 
Intézményünkbe is megérkeztek a tankönyvek, amelyeket tanulóink már át is 
vehettek. A tanévnyitó szeptember 1-jén 8 órakor kezdődik. A következő tanévben 16 
diák tanul iskolánkban: 1. osztály: 2 gyermek, 2. osztály: 7 gyermek, 3. osztály:  3 
gyermek, 4. osztály:  4 gyermek. 
 
                                                                                                       Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény vezető 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Augusztus hónapban javában tartott a kánikula, a szabadságolások ideje. 
Óvodánk nyitva tartása egész hónapban szünetelt. 
Utolsó héten 2015. augusztus 24-től augusztus 28-ig konyhásaink és a dadus néni 
elvégezték az éves nagytakarítást és fertőtlenítést az intézményben. 
A takarítási munkálatok mellett sikerült a szükséges meszelési, karbantartási 
feladatokat is ellátni. 
 
Lassan elbúcsúzik a nyár és beköszönt az év legszínesebb évszaka a gyönyörű ősz. 
Beköszönt a szeptember, s vele az új, 2015/2016-os tanév. 
A tanévnyitó ünnepség 2015. szeptember 1-én (kedden) 8 órakor lesz az általános 
iskolában. 
 
A megszépült óvodában várjuk szeptember 1-én az egy hónap alatt kipihent 
apróságainkat, az új óvodás kislányunkat és kisfiút, az elballagott 2 régi óvodást is. 
A tanévkezdés az ő számukra a legizgalmasabb. 
 
 
Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm itt is a legkisebb iskolásokat, Balogh Gergőt 
és Börcsök Barnabást, akik az otthoni, óvodai gondoskodás után szeptember 1-én 
indulnak el igazán a világ megismerésében, a számok, betűk világában. 
Kívánom, hogy számukra a tanév az ismeretek megszerzése, elsajátítása mellett 
szép és vidám legyen! 
Erőt, egészséget kívánok életszakaszuk új állomásához és a Szülőknek is 
egészséget, erőt, sok türelmet. 
 
Szeptemberben csakúgy, mint a tavalyi tanévben, 14 gyermek kezdi meg az óvodát. 
Évközben még 2 gyermek várható, így létszámunk 1 fővel emelkedik a tavalyi 
tanévhez viszonyítva. 
 
Kellemes tanévkezdést  és jó munkát kívánok munkatársaimnak valamint a tanítónő 
kollégáknak is!         

    
 

              
             

 Illésné Speiser Mária 
                 óvodavezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk augusztus 
20-23 között ez évben is 
részt vett a Mesterségek 
Ünnepén a Budai  várban, 
melyet ez évben a 29 
alkalommal rendeztek 
meg. .Az egyesületünket 
képviselte Bérces 
Boldizsárné  Báling 
Lászlóné Dékány Szabó 
Ildikó, 
a Báthori család, Négyes 
Tímea,  Verebes Ildikó és 
Fekete Ildikó. 

Nagyon büszkék voltunk, hogy ismét képviselhettük kis falunkat ezen az országos 
rendezvényen. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 
Az „Örökség és újítás – Kortárs magyar kézműves remekek” elnevezésű kiállítás nyílt 

meg 2015.augusztus 20-án a Várkert Bazár 
Testőr Palotájában.  A kiállított kézműves 
tárgyakat a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének (melynek tagja a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület is) 
Szakmai Bizottságai és a kiállítás kurátora Dr. 
Fülemüle Ágnes válogatták a több mint 
négyezer tagot számláló szövetség legkiválóbb 
mestereinek alkotásaiból. A kiállításon a Régi 
Mesterségek Egyesületéből hímes tojásokkal 
Báling Lászlóné Aranka népi iparművész, 
Magyar Kézműves Remek-díjas, és Fekete 
Ildikó népi Iparművész, Magyar Kézműves 
Remek-díjas, Verebes Ildikó népi gyöngy ékszer 
készítő, csuhéból font kosarakkal és alátéttel 
Dékány-Szabó Ildikó munkái láthatóak. 
A tárlat augusztus 20. és november 22. között 
tekinthető meg. 
 

Dékány-Szabó Ildikó 
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Szeptemberi könyvtárhírek 
 
 
 
 

Véget ért a nyár, vége a vakációnak. 
 

Iskolai könyvtáróra szeptemberben:  
Szeptember 11.-én pénteken 13:30- 14.30.-ig 
Jó idő esetén játékos foglalkozások a szabadban.  
Leendő elsős osztályosok köszöntése. 
Házi rend felolvasása, kölcsönzési lehetőségek ismertetése.  
 
Megkérném a diákokat, hogy a nyári szünetre elvitt és lejárt könyveket amennyiben 
még nem olvasták ki hosszabbítsák meg. Köszönöm!  
Továbbra is lehetőség lesz az Ingyenes Internetezésre könyvtártagok számára. Új 
könyvállományt is ebben a hónapban szállít Fenntartónk, melyről honlapunkon is 
értesítem kedves Olvasóinkat!  
 
 Következő tanév programjai:  
Szeptember.11. péntek: Iskolai könyvtárnap 
Október 16. péntek: Iskolai könyvtáróra  A foglalkozás témája: ősszel kapcsolatos 
versek, történetek. Különböző technikákkal, őszi termésekből bábkészítés, 
levélnyomat készítése.  
November: 11: Márton-nap szokásaihoz kapcsolatos rajzok faliújságra, könyvtár 
oldalára 
December 11. Iskolai könyvtáróra 
 

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás! 
 

Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek, 
valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. 

Izgatottan várt e napra minden kezdő kisdiák: 
az iskola előttük is kitárja ma kapuját. 

 
Megtanulnak betűt vetni a tétova kis kezek: 

csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek... 
Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, 

kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás! 
 
Találkozzunk a Könyvtárban!                                Szávics Edina - könyvtáros 

http://www.operencia.com/versek/iskolakezdes/1647-szalai-borbala-legyen-oeroem-a-tanulas
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A pécsváradi bencés apátság alapítólevelének 1000 éves évfordulója 

 
Ebből az alkalomból augusztus 29-én 10 órától a pécsváradi várban ünnepi 
szentmisét mutatott be Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Udvardy György pécsi 
megyéspüspök. 
A rendezvény vendégei voltak az egykori apátsági birtok településeinek és 
testvérvárosainak képviselői. 
Nagypall községet Bérces Boldizsárné alpolgármester képviselte, aki az ünnepség 
keretein belül elhelyezte a községünk címerével ellátott szalagot a millenniumi 
zászlóra.  
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Étkezési díj befizetési időpontok:  
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 
 

Szeptember 15. - Szeptember 18.-ig. 
 

Kedd: 12:30.-15:30.-ig 
Szerda: 08:00.-12:00- óráig 
Csütörtök: 12:30.-15:30.-ig 

Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 

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

Megértésüket köszönjük! 
 

 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

 
 

Szávics Edina - 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/

