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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. 

 
 

Grátz Erika - polgármester 



2016. október 
 

2 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Önkormányzatunk meghívást kapott a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra, 
mely a Belügyminisztérium szervezésében szeptember 22-23-án került 
megrendezésre Budapesten a Vajdahunyad Várban.  

 
 
 
A kiállításon Grátz 
Erika polgármester, 
Mohácsi Istvánné 
adminisztrátor és 
Nagyházi Sándor 
volt falugondnok vett 
részt.  
A kiállításon a 
Kézműves Házban 
készült szőnye-
geinkkel mutat-
koztunk be, ahol 
értékesítési tevé-
kenységet is 
folytathattunk.  
 
 
 

 
 

Közmeghallgatás – Falugyűlés 
 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
október 26-án szerdán 18 órakor nyilvános közmeghallgatást tart a kultúrházban. 

 
 
 

Pályázati eredmény 
 

Nagypall Község Önkormányzata eredményesen pályázott a Belügyminisztérium 
által meghirdetett „Konyhafejlesztés 2016” kiírásra.  A pályázaton az óvoda 
épületének konyha felújítása készül el a következő évben. A beruházás 10,1 MFt-ba 
fog kerülni, melyhez 95%-os támogatást 9,6 MFt-ot nyertünk el. 
 

Grátz Erika – polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Nemzetiségi Önkormányzatunk október 29-én, szombaton zenés nemzetiségi estet 
szervez. A rendezvényről bővebb információ  és  asztalfoglalás,  Bérces  Attilánál  a          
30-2374348-as telefonszámon kérhető.  
Asztalfoglalást október 24-ig fogadunk el. 

Bérces Attila elnök 
 

 
”Legfőbb értékünk az egészség!”          

 
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy első 
alkalommal találkozásunkon vendégünk 
lesz Szokodiné Takács Orsolya védőnő. 
Sok szeretettel várunk minden édesanyát, 
kismamát, aki szeretne részt venni egy 
kötetlen beszélgetésen. 
Időpont:2016.10.10-én 10 órakor itt 
Nagypallon a kultúrházban. 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
közösségi kulturális munkás 

 
 

 
Ruhavásár eredménye és folytatása! 

 
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a 
befolyt összeghez. Mind adománnyával, vagy vásárlásával, köszönjük a hely 
biztosítását is Nagypall Község Önkormányzatának. 
Grátz Erika polgármester asszony jóvoltából a befolyt összeg Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl, és a Kodolányi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és AMI Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája közt lesz 
szétosztva. 
Érdeklődésre való tekintetre folytatjuk az árusítást októberben is az időpontok a 
következők: 
 

2016.10.11-től - 2016.10.13-ig 8-14 óra között 
Nagypall, Kultúrház 

 
Felajánlásokat elfogadunk! 

 
Tisztelettel: Kriklerné Kocsidi Tímea 

Kulturális Közösségi munkás 
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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:  

2016. november 8. 
 

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. 
 
 

Októberi könyvtárhírek 
 
 
Szeptemberben megkezdődött az iskola, óvoda.  A hónap utolsó napján, 
szeptember 30.-án van a Magyar Népmese napja, mely alkalomból az iskolásoknak 

levetítettük az egyik 
legszebb népmesét. 
Mikor véget ért 
elmondhatták, hogy 
melyik rész tetszett 
nekik a legjobban, 
szoktak-e otthon 
népmeséket nézni 
és hogy melyik a 
kedvenc meséjük. 
Egy kis ajándékkal 
is kedveskedtünk a 
gyerekeknek, 
aminek nagyon 
örültek. 

Utána a könyvtár új könyveit nézték meg és mindenki kölcsönzött valamilyen 
könyvet magának. Nagyon örülök, hogy ennyi könyvet vittek haza és olvasnak el. 
Az óvodások sem maradnak ki a jóból, nekik októberi hónapban szeretnénk egy kis 
programmal kedveskedni, és persze egy kis ajándék is lesz majd számukra. 
 

Kasza Vanda  - könyvtáros  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
„Szeptember, ber, ber, ber 
gyümölcsöt hoz, jó ember ! „ 
 
Vége van a nyárnak, már csak a vénasszonyok nyarában bízhatunk. 
Szeptember 1-e a tanévkezdés az óvodában és az iskolában is. 
Az elballagott óvodásaink az óvodában gyülekeztek, innen kísértük át az iskolába 
azt a 4négy leendő első osztályosunkat, akik a nagypalli iskolába iratkoztak be. 
Kicsit megszeppenve lépték át az iskola kapuit, bátortalanul mondogatták az 
évnyitóra tanult versikéiket. 
Nagyon jó tanulást kívánunk Nekik! 
A gyermekek és az óvodapedagógusok nagy örömére szeptember 2-án a 
„Biztonságos Óvoda 2016” óvodai programunk, -meglepetésünkre-, további 
eszközökkel bővült, melyeket nagyon jól tudunk hasznosítani munkánk során. 
E napon Dobszai Krisztián édességgel, Rózsa Sándorné pedig egy nagy kosár 
gyümölccsel lepte meg óvodásainkat. 
Mindkettőjüknek köszönjük szépen! 
Szeptember 6-án pályáztunk az „Egészségesen Gondolkodj Alapítvány” 3-7 éves 
óvodai korosztályt megcélzó egészségnevelési programjára. Az Alapítvány egy 
olyan konkrét programot dolgozott ki, amely a gyermekek egészséges fejlődését 
meghatározó valamennyi területtel foglalkozik: mese, drámajáték, bábozás, 
kézművesség-ábrázolás, zene, mozgás-tánc.  
Szeptember 16-án Védőnői szűrés volt az óvodában.  
A szűrést követőn Dr. Szokodiné Takács Orsolya védőnő ismerkedett óvodai 
szokásainkkal, átadta óvodai munkájának éves munkatervét. 
Szeptember 26-án örömmel értesültünk arról, hogy 2016. november 25-én 
óvodánk is részt vehet az „Országos Gondolkodj Egészségesen! Nap”- on. Erre 
az alkalomra egy közösen játszható társasjátékot és egy forgatókönyv-tervezetet 
nyertünk, amely ajánlásként, ötletadásként segíti a közös játékban részt vevő 
óvodák „GE Napi” foglalkozását. 
Szeptember 14-én a Baranya Megyei Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézmények 
gyógypedagógusai felmérték középső-és nagycsoportos gyermekeink fejlettségi 
szintjét, valamint elvégezték a logopédiai szűréseket is. 
Szeptember harmadik hetében megkezdődtek óvodánkban a logopédiai 
foglalkozások, valamint a hitoktatás is. 
Keresnyeiné Keller Ágnes a beszédhibás, Siklósi Edina pedig az SNI-s 
óvodásainkat fejleszti. 
Hitoktatónk Somogyi Betti. 
 
Szeptember 19-én szülői értekezletet tartottunk az óvodában, ahol a házirend 
megismertetése, tanév eleji aktualitások, feladatok, rendezvények ismertetése, 
szülői szervezeti tagok választása, nevelés nélküli munkanapok előterjesztése, 
elfogadása voltak fő napirendi pontjaink. 
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Kiemelt célunk az új tanévben udvari mozgásfejlesztő játékok beszerzése. 
A nyerés reményében nyújtottam be a „SZIMBA 2016 Intézményi pályázatot”. 
További próbálkozásaink udvari játszóelemeink lecserélése érdekében: 
Beneveztünk a  
- Koronás CukorOvi Nyereményjátékba 
- Walmark – Marslakócskák „Együtt az egészséges óvodásokért” 
Nyereményjátékba. 
Amennyiben Önök is támogatni szeretnének minket ebben  és szeretnék ha 
óvodájuk még nagyobb eséllyel indulhasson az értékes nyereményekért, kérem 
fogjunk össze!   
TEENDŐK: 
1. Koronás CukorOvi Nyereményjáték: 
 - Vásároljon 1 db bármilyen Koronás Cukor terméket 
  -  Helyezze a borítékba. Írja az Ön nevét és címét a feladó részhez, hogy 
indulhasson az ovis és egyéni nyereményekért! 
A „ Koronás CukorOvi” jeligét a boríték hátulján, óvodánk nevét és címét a 
borítékon belül egy lapra írva tüntesse fel : NAGYPALLI NÉMET NEMZETISÉGI 
ÓVODA 7731. NAGYPALL, SZABADSÁG UTCA 26. 
Küldje el az alábbi címre: Koronás CukorOvi, 1461. Budapest 94., Pf. 50. 
2. Walmark- Marslakócskák Nyereményjáték: 
-  Bármelyik Marslakócskák termék vásárlását igazoló blokkon található AP-kódot (a 
blokk alján található AP-vel kezdődő egyedi azonosító számot) a promóció 
honlapjára töltse fel és nevezze be vele óvodánkat, 
(www.marslakocskak.hu/ovodakert).    Közreműködésüket előre is köszönjük! 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Szeptember 1-jén, a tanévnyitó ünnepséggel kezdtük meg intézményünkben a 
2016-2017-es tanévet, 13 tanulóval. Elsős tanulóink szeptember első hetében még 
félénken jöttek iskolába, de azóta már hozzászoktak az iskolai élethez, felvették a 
mindennapi ritmust. Elkezdtek ismerkedni a számok világával, a betűelemekkel. 
Megtalálták a közös hangot az „idősebb” pajtásokkal, így játékidőben vidáman 
játszanak együtt a gyerekek. 
Ebben a tanévben kézműves szakkört indítottunk iskolánkban. Diákjaink nagy része 
- 11 gyermek - élt is a lehetőséggel és részt vesz a szakkörön. Minden páros héten 
kerül rá sor, az első összejövetelt szeptember 8-án tartottuk. A szakkört, a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület tagjai tartják a gyermekek számára. Az első 
két alkalomkor Bérces Erzsi néni jött el iskolánkba. Ahhoz, hogy a gyerekek 
ügyesen tudjanak dolgozni, rögtön az elején megtanultak tűbe cérnát fűzni, 
többféleképpen bütyköt készíteni a cérna végére, gombot felvarrni.  

http://www.marslakocskak.hu/ovodakert
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A gyerekek nagyon ügyesen vették az akadályokat, türelmesen, odafigyelve Erzsi 
nénire, egymást segítve dolgoztak.  
Ebben a tanévben is folytatódik az „alma program”, amikor is a gyerekek a program 
keretein belül minden héten almát, szilvát és körtét fogyaszthatnak. A gyümölcsöket 
a Garden Juice Kft. szállítja iskolánkba. 
Szeptember 14-én, akadályverseny keretein belül kirándulni mentünk a gyerekekkel. 

A Kelet-Mecsek egyik 
legszebb túraútvonalát 
jártuk be, Óbányától 
Kisújbányáig kirándultunk. 
Végig követtük az Óbánya-
völgy kis vízeséseit, 
amelyeket a patak eróziós 
hatása alakított ki. 
Közelebbről csodáltuk meg 
a Tündérlépcsőt, másik 
nevén Ferde vízesést és a 
Csepegő sziklát. Mindkettő 
igazi látványossága a 
környéknek. A völgyön 
átfolyó patak többször állta 

utunkat, de leküzdve az akadályokat, egymást segítve haladtunk Kisújbánya felé. 
Odaérve megcsodálhattuk a nemrég felújított Római Katolikus Templomot belülről 
is. Vidáman, játékosan telt az idő, miközben a gyerekek sok új élménnyel lettek 
gazdagabbak. Megcsodálták a természet, az erdő szépségeit. Mi pedagógusok 
pedig ebben az évben is megállapítottuk, hogy diákjaink nagyon szeretik a 
természetet és szívesen mennek kirándulni. Ezúton köszönjük Nidling Józsefnek, 
hogy Óbányáig az iskolabusszal vitt bennünket!   
Szeptember végén került sor iskolánkban a lámpatestek cseréjére. Az új világító 
testek korszerűbbek, jobb megvilágítást biztosítanak mindkettő tanteremben. 
Köszönjük Kófiás Endre segítségét abban, hogy ez a terv megvalósulhatott! 
 
                                                         Aszmann Róbertné - tagintézmény vezető 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
                                 

                                             Születés 
 
                                            Biró Zora 
                                                                                         
                                                                                        Házasság 

 
 

 
                                                             Farkas Noémi és Deleroza József 
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Étkezési díj befizetési időpontok:  
 
 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 

 
 
 

Október 11. kedd:  08:00.- 15:00. óráig 
Október 13. csütörtök: 08:00.- 15.00. óráig 

 
 

VÁLTOZÁS! 
Tisztelt Étkezők!  

 
Októbertől az étkezési díj befizetések helye: 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat helységében, Nagypall, Szabadság u. 
37. szám alatt. Kérjük az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését!  

 
 

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

 
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/

