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Kedves Nagypalliak! 
 

Mint minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb programokkal 
várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre.  
Miután a betakarításoknak vége, az új borok is leforrtak, jöhetnek a 
beszélgetős kicsit borozgatós közös összejövetelek.  
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy kis ízelítő 
a novemberi programokból. 
                                                               
 
 

 November 11. péntek 
Márton napi lampionos felvonulás  
 

 November 12. szombat  
Nagypalli Magyar- Német 
Barátság Klub Márton napi 
vacsoraestje. 
 
 
 

                                                                    

                                                                
                                                                                          

                     
 November 20. vasárnap                                                                                                                                  
Idősek Napi Ünnepség 
                                                                                 
November 27. Vasárnap 

Kézműves karácsonyi vásár és játszóház.    
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Október 18-án 22 fős delegáció látogatott el községünkbe a Nemzeti Művelődési 
Intézet „Szomszédnéző 2016” tapasztalati tanulási program keretében.  A delegáció 

tagjai polgármesterek, civil 
szervezetek vezetői, a Nemzeti 
Művelődési Intézet mb.igazgatója 
valamint megyei vezetői voltak. A 
rövid látogatás során bemutattuk 
településünk elért eredményeit, 
közösségi életét, valamint a 
közfoglalkoztatási programunkat. 
A közös ebédet követően a 
következő helyszínre, 
Pécsváradra indultak, ahol a 
város nevezetességeivel 
ismerkedtek meg.  
 
 

 
 

Informatikai képzés Nagypallon 
 

A Pannon Oktatási Központ „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében 35 
órás ingyenes informatikai képzéseket indít községünkben. A programra 16 és 65 
év közötti lakosságot várják. A képzés célja a digitális képességekkel nem 
rendelkező lakosság digitális alapkompetenciájának a fejlesztése. 
Bővebb információ és jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban Grátz Erika 
polgármesternél lehet. 
 
 
 
 

Nevelőszülők jelentkezését várják 
 

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat olyan családokat keres, amelyek elhivatottak és képesek szeretetüket 
átadni, és nevelésbe vett gyermekekkel családjukat megosztani. 
A szakszolgálat munkatársai az érdeklődőknek november 10-én, csütörtökön 18 
órakor tájékoztatást tart a Nagypalli kultúrházban.  
 

 
Grátz Erika - polgármester 
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Caritas Hungarica Díj 

 
A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat, 
amelynek célja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális 

területeken végzett 
példaértékű munkáját. A díj 
további célja az önkéntesség 
társadalmi megítélésének 
növelése, a karitatív 
tevékenységre való buzdítás. 
A 2016 évi díjakat október 8-
án Budapesten a Magyar 
Szentek Templomában adták 
át. 
2016 évben a díjazottak 
között szerepel Bérces 
Boldizsárné, akinek ezúton is 
gratulálunk a kitüntetéshez. 

 
Idősek Napi Ünnepség 

 
 

Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
20-án vasárnap15 órától rendezi meg az Idősek Napi Ünnepséget, melyre a 60 év 

feletti lakosságot várja sok szeretettel. 
 

 

 
ANYAKÖNYVI  HÍREK 

 
 

Házasságkötés 
 
 

 
 
 

Óvári Anita és Arnold Tamás 
 
 

Halálozás 
 

Kovácsics Ibolya élt 55 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Októberben gyermekeink már izgatottan készülnek a különböző novemberi 
programjainkra. 
Október 3-án kirándulni mentünk az erdőbe, mezőre. Megcsodáltuk az ősz színeit, 
gyönyörködtünk a színesedő falevelekben, terményeket gyűjtöttünk, a kökényt meg 
is kóstoltuk. 
Élményeiket a gyermekek le is rajzolták, a jól sikerült alkotásokat rajzpályázatra 
beküldtük. 
Október 4-én megünnepeltük az „Állatok Világnapját”, mely nagyon vidám 
hangulatban telt el. 
Célunk, hogy gyermekeink ismerete gyarapodjon az állatokról és azok életmódjáról.  
Az állatok védelmére neveljük őket, és arra, hogy fejlődjön az állatokhoz való 
viszonyuk, felelősségérzetük. 
Beszélgettünk e nap fontosságáról, értelméről, a felelős állattartásról, az 
állatvédelem jelentőségéről. Megismerkedtek az állatorvos hivatásával, az 
állatvilágban betöltött szerepével, a védett állat fogalmával. 
Képeskönyvet nézegettünk, állatképeket gyűjtöttünk, állatos mondókákat, versikéket 
mondogattunk, dalokat énekeltünk, meséket hallgattunk. 
Játékaink az állatvilághoz kapcsolódtak, eldugott plüss állatokat kerestünk, 
utánoztuk hangjukat, mozgásukat. 
Gyermekeink baglyot barkácsoltak és lerajzolták kedvenc állataikat. 
Október 12-én „Mesélj jogosan” címmel Gyermekjogi Szakmai napon vehettem 
részt Pécsett. 
A programban többek között, „Az elveszett madártoll” című mesekönyv 
megismertetése is szerepelt. 
A könyv célja a gyermeki jogok meséken keresztül történő átadásának 
megvalósítása a 3-7 éves korosztály számára, ezért 2-2 db gyermekjogi 
mesekönyvet díjmentesen biztosítottak az ország valamennyi óvodája, -így óvodánk 
részére is. 
Október 13-án a nagypalli ruhavásáron befolyt összegből óvodánk 15.500 
forintban részesült. 
Köszönjük szépen!  
Óvodánk nagy örömére már második alkalommal támogatta gyermekeinket 
édességgel a francia házaspár, Micheline és Michel Geyer. 
Köszönjük szépen Nekik! 
Október 17-én Viszked Erzsébet és Kercsó József hosszúhetényi kézműves pár 
látogatott el hozzánk. 
Gyermekeink egyéni foglalkozásokon vettek részt. Gesztenyéből és csuhéból 
bábokat készítettek, melyeket a foglalkozás végén megtáncoltattak. 
Október 21-én nemzeti ünnepünkre hangolódtunk. Az óvodások még nem értik az 
ünnep értelmét és társadalmi tartalmát. A külsőségek, az ünnepi hangulat 
megéreztetése már elegendő ahhoz, hogy később megértsék a jelentését is.  
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Meneteltek versekre, mondókákra, magyar népmesét néztek, ezzel is alakítva a 
magyarságtudatukat. 
Október 24-én színes leveleket, dísztököket gyűjtöttünk. Elfogadtuk Dobszai Juliska 
meghívását, akitől nagyon szép dísztököket és almácskákat kaptunk, melyekből 
másnap csudadolgokat készítettünk.  
 

 
Levélgyűjtésünk alkalmával 
„jótékonykodtunk”. Juliskától 
az utcára kiérve a 
gyermekek lombseprűket 
ragadtak. Pillanatok alatt 
szép nagy levélhalmot 
építettek, az ott lévő 
dolgozók nagy örömére. 
Ebéd után minden gyermek 
hamar elaludt. 
 
 
 
 

PROGRAMJAINK NOVEMBER HÓNAPBAN: 
November 3-4: Nevelés nélküli munkanap (első, második) 
November 11 : Márton napi lampionos felvonulás 
Gyülekező: Lampionokkal 16, 30 órakor, a Református Templom előtt. 
November 20 :  Idősek Napja 
November 23 : Egészségnevelési Nap 
November 27 :  Karácsonyváró készülődés 
Az idei évben nem óvodásaink készülnek az  adventi-ünnepi műsorral.   
Kérem a szülőket, nagyszülőket, vegyenek részt az ünnepségen! 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 

Kányádi Sándor: November 
 

Nyugaton, keleten vörös az ég alja. 
Régről nem kelepel kéményen a gólya. 

Csóka- s varjúsereg lepi el a fákat, 
véget a szél se vet a nagy csárogásnak. 
Pedig fúj, ahogyan fújni tud november, 
birkózik a csupasz hegyekkel, vizekkel. 

Bömböl a szél, süvölt, dühében már jajgat: 
túlcsárogják dühét a csókák és a varjak. 

 
 

Iskolánk nyolc tanulója a 3. és 4. osztályosok, október 6-án Pécsett jártak A sport 
legyen a tied! elnevezésű rendezvényen, amelyet a Lauber Dezső 
Sportcsarnokban rendeztek meg. A program fő célkitűzése az volt, hogy segítse a 
sport beépülését a gyerekek mindennapjaiba. Több sportágat is kipróbálhatták a 
gyerekek, így az asztaliteniszt, atlétikát, judót, karatét, kézi-, kosár-, röplabdát, 
teniszt, tollast, vívást stb. Diákjaink a nap folyamán találkozhattak Kenderesi Tamás 
olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes úszóval, Sors Tamás és Konkoly Zsófia 
paralimpiai úszókkal. A sportolóktól autogramokat is gyűjtöttek a gyerekek. A 
program végén mindenki egy kitűzőt választhatott magának az általa legjobban 
tetsző sportág jelképével, egy-egy felfújt lufit és frizbit is kapott mindenki ajándékba. 
Tanulóink ezen a napon vidáman, sok-sok élménnyel tértek vissza az iskolába.  
 
Október hónapban lehetőségünk nyílt arra, hogy lecseréljük iskolánk régi 
tornaszőnyegét egy teljesen újra. Köszönjük Kófiás Endre Zsolt segítségét. 
 
Mint már értesültek róla az Olvasók, az elmúlt hónapokban ruhavásár volt a községi 
Kultúrházban. A vásár által befolyt összeg felét - 15.500 Ft-ot - nagy örömünkre 
intézményünk kapta meg. Ezt az összeget az elhasználódott hullahopp karikák és 
gumilabdák lecserélésére fogjuk elkölteni. Ezeket az eszközöket gyakran használják 
a gyerekek testnevelés órákon és a szabad játék során is. Köszönjük Kriklerné 
Kocsidi Tímea kulturális közösségi munkatárs munkáját abban, hogy segédkezett a 
vásár lebonyolításában. 
 
Októberben tovább folytatódott a kézműves szakkör iskolánkban, melyet ebben a 
tanévben indítottunk el. Mindkét alkalommal Báling Aranka foglalkozott a 
gyerekekkel. Első alkalommal egy textil darabra virágmintás anyagot varrtak fel a 
gyerekek. Majd második alkalommal ezt a textildarabot három oldalánál 
összevarrták, fonalból zsinórt sodortak, amit rávarrtak a tarisznyára. Így készült el  
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egy kisebb tarisznya a gyerekek számára, melyet apróbb dolgok tárolására tudnak 
majd használni. A legjobb dolog pedig az, hogy ezt minden gyermek saját maga 
készítette el! Aranka néni megdicsérte a gyerekeket, mindenki ügyesen próbálkozik 
a megtanult öltéseket, csomózásokat alkalmazni. 
Elérkezett az őszi szünet ideje! November első hetét diákjaink pihenéssel tölthetik, 
minden gyermek nagy örömére.  
 
                                                                                                  Aszmann Róbertné 
                                                                                                 tagintézmény vezető 

 

 
 

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

 

 
Időpont: 2016. november 11. 

 
Helyszín: Nagypall község, Kultúrház 

 

Gyülekezzünk együtt fél 5-kor a Református Templom elött, majd a 
Kultúrházban az iskolásokkal és óvodásokkal együtt elevenítsük fel a 
Márton napi népszokásokat. 
Ezután libazsíros kenyér és meleg tea várja az érdeklődőket. 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskola 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Szeretettel hívunk mindenkit 2016. november 27-én advent első 
vasárnapján 13:30 órától megrendezésre kerülő kézműves karácsonyi 

vásárra és játszóházra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az érdeklődök különböző kézműves foglalkozáson vehetnek részt, 

valamint kézműves termékek vásárlására is lehetőség lesz.  
 

 
Helyszín : Kézműves ház - Nagypall Szabadság u 5. 

 
Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre! 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Nagypall 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk a hagyományos Márton – napi vacsoraestet november 12.-én 
szombaton 16 órakor tartja a kultúrházban. Ezen a napon szeretnénk megünnepelni 
a negyedik negyedéves névnaposokat is. 
Szeretettel várjuk a klubtagokat! 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 
 

Novemberi könyvtárhírek! 
 
 
 

 
Ebben a hónapban az új könyvek mellett DVD filmet 
és mesefilmet is kapott a könyvtár, valamint újságok is 
megtalálhatók olvasóink nagy örömére. Könyvtárunk 
októberben új számítógépet kapott a Megyei 
Könyvtártól, melyet olvasóink is használhatnak.  
Nyitva tartás mellett az iskolában és az óvodában is 
lesznek könyvtári órák, foglalkozások ettől a hónaptól, 

melyek péntek délutánonként/ óvodásoknak délelőttönként havonta egyszer tartunk. 
Jelenleg 126 beiratkozott könyvtár tagunk van. Óvodástól nyugdíjasig van olvasója 
a szolgáltató helynek. Mindenki talál kedvére valót a dokumentumok közül.  A 
lakosság a könyvtári hírekről a havonta megjelenő „Nagypalli Hírhozó” című 
újságban olvashatnak. Mivel az idő során rengeteg könyvvel bővültünk, így 
hamarosan új polcok kerülnek fel a falakra.  
  

A jövőben is várom az olvasni vágyókat!  „Találkozzunk a könyvtárban!” 
 

Kasza Vanda – könyvtáros 
 
 

Ruhavásár eredménye! 
 

Szeretném megköszöni mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult, 
adományával, vagy vásárlásával. Köszönjük a hely biztosítását is Nagypall Község 
Önkormányzatának. Grátz Erika polgármester asszony jóvoltából a befolyt összeg 
(31.000.-Ft) a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl, és a 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, és AMI Nagypalli Német 
Nemzetiségi Tagiskolája közt lett szétosztva. Tavasszal folytatjuk! 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
Kulturális Közösségi munkás 
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”Legfőbb értékünk az egészség!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első alkalmunkon védőnői beszélgetés volt, melyen pécsváradi védőnőnk 
Szokodiné Takács Orsolya tartott nagyon érdekes és hasznos előadást. Arról 
halhatunk, hogy a mai világban az internet, média és a mostani mesék milyen 
hatással van gyermekeink fejlődésére.  
Utána egy jó hangulatú kötetlen beszélgetés következett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönöm Orsi segítségét, és a Kedves Anyukáknak a részvételét. 
Novemberben az ovisokkal találkozom és velük beszélgetünk egy kicsit. 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
Kulturális Közösségi munkás 
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Nagypall Német  Nemzetiségi Önkormányzata 

 
 
Nemzetiségi Önkormányzatunk október 29-én vacsorával egybekötött zenés német 
estet szervezett.  
A rendezvényen felléptek a Vókányi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Kovács 
Evelin német slágerekkel, a Gerner hármas ikrek Heidi, Péter és Hanes valamint 
nagypapájuk Arnold János családi zenekar, Meglepetésvendégként Kéméndi 
Tamás harmonika virtuózjátéka kápráztatta el a közönséget. 
A műsor után vacsora, majd bál következett, ahol a jó hangulatról a Millich zenekar 
gondoskodott. 
Köszönjük a résztvevők remek hangulatát, ígérjük lesz folytatás. 
 

Bérces Attila – elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok:  
 
 
 

 
 
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 

 
 
 

 
November 15 Kedd: : 08:00.-15:00- óráig   

November 17 Csütörtök: 08:00.-15:00- óráig  
 

 
Hely: Nagypall Könyvtár épülete Nagypall, Szabadság u. 37. 

 
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/

