
2017. október 

 

 
 

 

Nagypalli Hírhozó 

Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

 

 
 

                                                               
 

 
 
 

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 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Önkormányzatunk meghívást kapott a III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra, 
mely a Belügyminisztérium szervezésében szeptember 22-23-án került 
megrendezésre Budapesten a Vajdahunyad Várban.  Ez évben a gazdag árukészlet 
mellett, helyben sütött pogácsával is vártuk a látogatókat. Bércesné Hajni és Bakóné 
Zsuzsi két napon keresztül sütötték a finom pogácsát Dobszai Krisztián és Mihály 
János segítségével. Pénteken, sajtos és diós pogácsát, szombaton pedig snidlinges 
és tepertős pogácsát sütöttünk. Mohácsiné Ági és Grátz Erika pedig a kézműves 
termékeket árulta illetve kínálták a friss pogácsákat. Így, nem csak a kézműves 
termékek, hanem a pogácsák is nagy sikert arattak mindkét napon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezúton is szeretném megköszönni a 
közreműködőknek a kiállításon 
végzett munkát, mellyel ismét 
községünk hírnevét öregbítettük.  
 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Tekerjünk, hogy tekerhessünk III. 

 
Ez évben immár harmadik alkalommal került megrendezésre az Európai Mobilitási 
Hét alkalmából a kerékpáros mozgalomhoz, melyhez községünk is csatlakozott. 
Szeptember 16-án szombaton reggel Pécsváradról érkezett az igen nagy számú 
kerékpáros, melyhez itt Nagypallon a Geresdlakról érkezők csatlakoztak. 
Önkormányzatunk kávéval, kaláccsal és üdítővel várta a mozgalom résztvevőit. Rövid 
pihenő után Lovászhetény felé indultak, majd Véménd volt cél állomás, ahol meleg 
étellel vártak mindenkit. 
 
 
 
 

Közmeghallgatás – Falugyűlés 
 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
október 25-én szerdán 18 órakor nyilvános közmeghallgatást tart a kultúrházban. 

 
 

 
 

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:  

2017. november 7. 
 

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. 
 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
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Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata szeptember 8.-9. között ismét részt vett 
az immár III. alkalommal megrendezésre kerülő Sváb Zenei hétvégén Villányban. A 
lassan hagyománnyá váló Oktoberfestre az Önkormányzat 20 főt vitt magával ahol a 
pénteki napon a jó hangulatról a Zillertalból érkező Freddy Pfister Bank valamint az 
Unterrock zenekar gondoskodott a kultúr programokon kívül. A Szombati napon kora 
délután a hagyományé volt a főszerep, hiszen a rendezvényre kilátogatók 
megtekinthették a Kelenföldsomági általános iskola tánccsoportját, Wache Jánosné 
szájharmonika és gombharmonika művész előadását, betekintést nyerhettek a az 
Aradról érkező Bánáti Sváb tánccsoport kivételes előadásába, a Hajósi sváb 
tánccsoport remek műsorába valamint a Pilisvörösvári Zillertaler zenekar 
bemutatkozójába. Este azonban a fő figyelmet mégis csak a Schürzenjäger együttes 
kapta akik szintén Zillertalból érkeztek és egy fergeteges 2 órás koncertet adtak. A 
koncert után azonban a hangulat tovább fokozódott és remek utcabál zárat a 
rendezvényt melynek hangulatáról a Schütz Kapelle gondoskodott. 
 
Aki ezen a két napon Villányba látogatott megtapasztalhatta az igazi Oktoberfest 
hangulatot, és betekintést nyerhetett a német gasztro kultúrába is, hiszen a Villányi 
borok mellett sör, bajorperecet, fehérkolbászt és hasonló finomságokat kóstolhatott. 
 
A rendezvény sikerességét az is mutatta, hogy a szervezők a szombati napon este 
fél nyolckor bejelentették, hogy teltház van, így aki nem rendelkezett jeggyel már nem 
is tudott részt venni az eseményen. 
 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata köszöni a bizalmat és reméli, hogy 
jövőre is ilyen szép számban tudja képviseltetni magát és a falu sváb gyökereit ezen 
a rendezvényen ahol ha minden igaz egy másik osztárk zenész dj. Ötzi is jelen lesz.  
 
 

Nemzetiségi est 
 
Nemzetiségi Önkormányzatunk ez évben is, október 28-án, szombaton megrendezi 
a műsorral egybekötött zenés – táncos nemzetiségi estet.  
 
Asztalfoglalás október 20-ig Bérces Attilánál a 30-237 4348-as telefonszámon lehet. 
Mindenkit szeretettel várunk!  
 

Bérces Attila 
 
 
 

elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 
 
„ Október ber ber ber, 
fázik benne az ember…..” 
 
Kedves Olvasó! 
Az ősz nem csak a szüret időszaka, a tarka levelek és a rengeteg termés ahhoz is 
nagyszerű alkalmat teremt, hogy feldíszítsük intézményünket. 
Szeptember 1-én az óvodában gyülekeztünk…..régi és új ovisok…anyucik. 
A három „kisiskolásunk” búcsúzóul körbejárta az óvoda épületét, elbúcsúzott a 
játékoktól, a „szép emlékektől ”. Minden óvodai dolgozó nevében elköszöntem Tőlük, 
átadtuk nekik búcsú ajándékainkat. 
A tanévnyitó ünnepségre, közösen mentünk az iskolába, gyermekek, szülők, valamint 
az óvoda dolgozói.  
Az első délutáni pihenőkor ujjongva fogadták a szép, új ágyneműket óvodásaink. 
Nagyon örültek neki és az egyforma tornazsákoknak is. 
Már szeptember első hetében ráhangolódtunk az évszak szépségeire, és 

megkezdtük a 
szemet-szívet 

gyönyörködtető 
dekorációk 

elkészítését a 
gyermekekkel 

együtt. Közben 
gyakoroltuk az 

évszakhoz 
fűződő dalokat, 

mondókákat, versikéket németül és magyarul egyaránt.  
Két új óvodásunk, Dominik és Máté nagyon hamar beszoktak, 
már önfeledten játszanak és aktívan tevékenykednek a nap 
folyamán.  
Megkezdtük a maradék függönyanyagok hasznosítását, melyet 
augusztus hónapban a ROVITEX Hungária KFT adományozott 
óvodánknak. A kis gyermeki kezek, valamint az 
óvodapedagógusok és a dadus néni fantáziája által új életre 
keltek az anyagok. A munkafolyamatokról, az elkészült őszi 
barkácsolásokról készült fotókat megküldtük a ROVITEX 
Hungária KFT részére, akiktől megelégedésünkre a következő választ kaptuk:  
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„Nagyon-nagyon köszönjük a csodás képeket! Igazán örömmel tölt el bennünket a 
gyermekek boldogsága és csillogó szemei! Dolgozzanak sokat az anyagokkal, és ha 
elfogyott kérem, jelezzék, hogy új csomagot tudjunk biztosítani! ” 
Mindjárt az új tanév második munkanapján, szeptember 4-én, Népegészségügyi 
ellenőrzést kaptunk. Intézményünkben mindent rendben találtak. 
Szeptember 8-án a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának 
eleget téve, Zsuzsi óvó néni részt vett a Villányi Sváb Zenei Hétvége első napján. 
Szeptember 19-én védőnői szűrés volt az óvodában. 
Szeptember 26-án Szülői értekezletet tartottunk, melyen jelen volt Grátz Erika 
polgármester asszony is. 
Napirendi pontjaink voltak: 
1. Házirend ismertetése. 
2. Beszoktatás, szokások, szabályok, beszoktatás tapasztalatai.  
3. A 2017/18-as nevelési év feladatai, éves programjaink.  
Az őszi, téli ünnepkör hagyományainak megbeszélése. 
4. Tevékenységekben megvalósuló tanulás szervezésének ismertetése. 
5. Szülői Szervezet tagjainak választása. 
6. Egyebek 
Szeptember 15-én megkezdtük az ismétlő foglalkozásokat az óvodában, október 1-
től pedig majd az új tanév anyagát a középső-és nagycsoportos gyermekek részére. 
A kiscsoportosok kezdeményezései november 15-től indulnak. 
Szeptember 28-án délelőtt Erdősmecskére, gyermekszínházba utaztunk, ahol a 
gyermekek és felnőttek örömére a Márkus színház feldolgozásában, Benedek Elek 
nyomán a „Laci királyfi” című előadást tekinthettük meg. 
(A kicsi Laci királyfi hirtelen dühében elkívánta nővéreit a Föld alá. Később hiába 
bánta, muszáj volt utána mennie a három leánynak. A vándorúton megküzdött a 
három sárkánnyal. Csakis a kígyó királylány varázsingével, varázskardjával 
győzedelmeskedhetett, s így a végén élete párját is megtalálta). 
Az előadásból sok bölcsességet meríthettünk, élményekkel telve-, szívet melengető 
érzésekkel tértünk vissza kis óvodánkba. 
Az utaztatást köszönjük Grátz Erika polgármester asszonynak és Mihály János 
falugondnoknak. 
A szeptember 28-a nagy nap volt az óvodánk életében. A Földművelődésügyi 
Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára meghozta 
döntését:  „ A 2017-ben először pályázó intézmények közül a Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvoda és Konyha elnyerte a Zöld Óvoda címet.” 
Új feladatainkhoz Kolléganőimnek és a Szülőknek is erőt, egészséget, kitartást 
kívánok! 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Szeptember elsején, ahogy az országban mindenhol, a nagypalli iskolában is 
megszólalt a csengő, elkezdődött az új tanév. És ahogy az országban több helyen, 

úgy Nagypallban is néhány 
változtatással, például 
Aszmann Róbertné, Emőke 
helyett Takács Tímea nyitotta 
meg az évet Kajos Valériával 
és Németh Anitával. Tizenhat 
csillogó szemű, érdeklődő, 
vidám kisdiák vette újra 
birtokba az első iskolai napon 
a tantermeket és az 
iskolaudvart. 
Az első tanítási nap 
hagyományosan játékkal, 
dallal indult, az elsősök 
fogadásával, az új 

tankönyvek, taneszközök megismerésével, helyének megkeresésével. Mindenki 
nagy örömmel fogadta a nyáron felújításra került és teljesen megszépült vizes 
blokkot. 
Szeptember 7-én került sor az új tanév első szülői értekezletére, melynek elején Tóth 
Györgyi, iskolánk igazgatója tájékoztatta a szülőket a szervezeti és személyi 
változásokról, majd szó esett a tanév rendjéről, a várható iskolai szünetekről, 
programokról. 
A hónap közepén, szeptember 15-
én az iskola diákjai és tanítói 
túracipőt és hátizsákot húztak, és 
a kegyes időjárásnak is 
köszönhetően csodaszép, 
lépésekben és élményekben 
gazdag túrát tettünk a Zengőre. 
Útközben terméseket, leveleket 
gyűjtöttünk, megismertük a Zengő 
mondáját, a turistajelzéseket, 
megfigyeltük az őszi erdőt. 
Püspökszentlászlón megnéztük 
az arborétumot, majd az 
iskolabusszal utaztunk vissza az 
iskolához, hátizsákjainkban a sok 
beszélgetéssel, élménnyel gazdagodva. 

Takács Tímea - tanító  
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KÖNYVTÁR HIREK  

 
Kedves Könyvtártagok  

 
Ezúton is értesítek mindenkit, hogy 2017. októbertől 
PAPP-DOBSZAI ANIKÓ veszi át tőlem a könyvtári feladatok 
ellátását.  
Biztos vagyok benne, hogy ő is ugyanolyan sok szeretettel vár 
minden kedves régi és új tagot, olvasót.  
Szeptember 28-án, csütörtökön, megtartottuk évindító, első 

könyvtáróránkat az iskolásoknak. Mint minden évben, hogy jól emlékezzünk a 
szabályokra, azok újbóli felolvasásával kezdtünk. Utána egy kis beszélgetés 
következett arról ki merre töltötte a nyarat, merre járt, és ki mennyire várta az iskolát, 
hogy újból együtt játszhasson az iskolás pajtásokkal. Volt, aki már nagyon várta, de 
azért többen egyből azt mondták: NEEEM! 
Aztán áttértünk kicsit az aktuális évszak témáira, szokott-e valaki gyűjtögetni ezekből 
a szép őszi levelekből, vagy akár a közkedvelt gesztenyéből, ami ilyenkor 
elmaradhatatlan. Az ŐSZhöz kapcsolódó találós kérdésekkel folytattuk, amit a 
gyerkőcök mind nagyon ügyesen ki is találtak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végül megbeszéltük, hogy aki még nincs beiratkozva, és szeretne könyvtárunk 
látogatója lenni, mit kell kitölteni, aláírni. Utána persze a nyitvatartási időben bármikor 
lehet jönni könyvet kölcsönözni, vagy akár dvd-t, cd-t. Akik már tagok, ők ki is 
kölcsönözték a kedvükre való könyvet.  
Ne feledjétek, a látogatói számítógép mindenki rendelkezésére áll, internet 
kapcsolattal ellátva.  
Köszönöm, hogy segítette mindenki a munkámat, remélem még találkozunk a 
könyvtárban is! 

Kocza Ferencné Liza – könyvtáros  
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ANYAKÖNYVI  HÍREK 
                                                                        
                                                                       
                                                            Házasság  
 
 
 

Krizák Mónika és Bartos Antal András 
 
 

Halálozás 
 

Mező József élt 80 évet 
 

 
 
 

Határtalan Lakoma a Pécsváradi várban 
 

Meghívást kaptunk Pécsváradi Várban „Határtalan 
lakoma” címmel megrendezett eseményükre, melyen 
Nagypallt képviselve jelentünk meg Bakóné Mező 
Zsuzsannával a Megyei értékkel minősített pogácsával 
és a finom kaláccsal. Asszonyink Bérces Erzsi néni, 
Mező Katica néni készítették el a finomságokat 
otthonukban, amit frissen még melegében vihettünk a 
helyszínre. Köszönjük nekik, hogy ismét ilyen 
pogácsával és kaláccsal büszkén kínálhattuk a megjelent 
vendégeket. 

 
 

 
 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea-
kulturális közösségi 

munkás 
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Hirdetmény 

 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy  
2017. október 13.-án pénteken 

 
LOMTALANÍTÁS  

 
A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni. 

 
 

Az akció során nem helyezhetőek ki: 
• Építési törmelék 

• Állati tetemek 
• Veszélyes hulladék 

• Elektronikai hulladék 
 

 

 
Étkezési díj befizetési időpontok:  

 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 
 

Október 17. kedd:  08:00.- 12:00. óráig 
Október 19. csütörtök: 13:00.- 17:00. óráig 

 
 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban befizetni. 
(Nagypall, Szabadság u. 37.) 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
Papp-Dobszai Anikó – 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/

