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Mentovics Éva: Vígság legyen! 
 

Farsang van most, 
ne feledd el. 
Maskarádat 

fürgén vedd fel! 
Szól a duda, 

szedd a lábad, 
perdülj, fordulj, 
fürgén járjad! 
Libbenjen a 

pörgős szoknya, 
a nadrág is 
vígan ropja! 
Dobbanjon a 

bundás bakancs, 
vígság legyen, 
ez a parancs! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 
Nagypall Község Önkormányzata 2018. január 15-i testületi ülésén megtárgyalta és 
elfogadta a 2018. évi költségvetést. A tervezet szerint 150MFt bevétellel és kiadással 
számolunk. A tervezett kiadásokból 66,6MFt üzemeltetési kiadással, 1,1MFt szociális 
kiadással, 22MFt közfoglalkoztatással és 60,6MFt felújítási és beruházási kiadással 
számolunk. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a több alkalommal is benyújtott útfelújítási 
pályázatunk elfogadásra került és 12,8 MFt támogatásban részesültünk. A beruházás 
összköltsége 15MFt, melyből 2,2MFt a 2018-as költségvetésünkben szerepel. A 
felújítással a Petőfi utcában folytatódik az útfelújítás, valamint a Szabadság utca 11-
13/B közötti szakasz újulhat meg.  
2018 év tavaszán kezdődik a Szabadság u. 35-37. számú ingatlanunk teljes felújítása 
is, melyhez a támogatást még 2017 évben nyertünk el.  
 
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Közút használatában lévő 
Nagypall belterületi útszakasz (Szabadság utca) ez évben teljes felújításra kerül, az 
un. 100 milliárdos útfelújítási programból.  

 
Szelektív hulladékgyűjtés 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018 évben a szelektív hulladékgyűjtési időpontok 
minden hónap második csütörtöki napján lesznek. 
 
 
 

Tájékoztatás 
 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy dr. Csernyánszky Gábor jegyző ügyfélfogadási ideje 
2018. február 1-től megváltozik. 
Az ügyfélfogadási idő minden héten szerdán, 13:00 – 16:00 óra között lesz. 
 
 
 
 

Grátz Erika 
polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten 

und Küche Pahl 

 

Kedves Olvasó! 

 

Tartson velünk 2018-ban is…..! 

Beköszöntött az új esztendő, az új év, új kezdet, ami mindig valami új reménnyel 

kecsegtet. Vannak, akik fogadkoznak, vannak, akik csak legyintenek erre, de 

bizony, amikor szilveszterkor megszólal a Himnusz, mindenkiben megfordul: vajon 

mit tartogat számomra és szeretteim számára ez az új esztendő?  

A téli szünet után …..,van, aki új lendülettel……és van, aki az ünnepek után 

nehezen visszazökkenve vágott neki az újévnek. 

Január 2-án Nevelés nélküli munkanapot tartottunk. 

Első munkanapunk-mely mindig élményekkel teli,- január 3-a volt. Gyermekeink 

reggel boldogan érkeztek és nagy örömmel mesélték ünnepi élményeiket, mit 

kaptak karácsonyra, mit játszottak otthon. Az élménybeszámolók után szerencsét 

hozó négylevelű lóherével köszöntöttük óvodásainkat. Beszélgettünk az újévi 

fogadalmakról, szokásokról, majd minden gyermek elkészítette a saját szerencse 

malacát.  

„Új év van, új esztendő!”  - kiabáltuk közösen. Újévi jókívánságokkal köszöntöttük 

egymást. Elmondtuk, hogy ilyenkor az emberek megfogalmazzák a kívánságaikat. 

Óvodásaink, az óvó nénik és a dadus néni is elmondták sajátjukat. A nap 

zárásaként eljátszottuk „A három kismalac és a farkas” című mesét. 

Dobszainé Till Tündétől és Dobszai  Krisztiántól édességet kaptak gyermekeink 

Köszönjük szépen nekik! 

Január 5-én Vízkereszt előtti napon beszélgettünk a gyermekekkel arról, hogy ez a 

nap a karácsonyi ünnepek zárónapja. 

Gyertyát gyújtottunk még utoljára, majd lebontottuk karácsonyfa águnkat a 

csoportszobában, leszedtük a karácsonyi dekorációnkat is……eltettük a következő 

évre. 

Megbeszéltük, hogy VÍZKERESZTTŐL, a háromkirályok napjától kezdődik a 

Farsang és a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjttel ér véget. 
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Az ünneplés vidámsággal kezdődik. Ez a vidám hangulat mindennapjainkban is 

érződik. Farsangi díszbe öltöztettük az óvodát, vidám zenéket hallgatunk.                

A foglalkozásokon farsanghoz kapcsolódó dalokat, verseket tanulunk, barkácsolunk 

álarcokat, boszorkányokat stb. Foglalkozások után készülődünk a 2018. február 24-

én megrendezésre kerülő jelmezbálunkra, gyakoroljuk kis műsorunkat. 

Január a tél középső hónapja, ekkor figyelemmel kísérjük a növény-és állatvilág 
alkalmazkodását a téli környezethez, az időjárás hatásait az emberekre. Figyeljük a 
tél színeit és fényeit, az időjárás változásait.  
Az 1-2 napos havazást kihasználtuk. Hógolyóztunk, szánkóztunk, hóembert 
építettünk, csúszkáltunk, lapátoltunk és söpörtünk havat, kísérleteztünk hóval, jéggel.  
Szerdánként GYÜMÖLCS NAP van az óvodában. Ovisaink 2-2 gyümölcsöt hoznak 
óvodába érkezéskor magukkal. E napokon gyümölcs teát, kompótot főzünk, 
gyümölcssalátát készítünk.  
Madarainknak eledelt fűztünk, amit kihelyeztünk az óvoda tornácára és az ablakból 
figyeljük a gyerekekkel éhes madarainkat, ahogy egy-egy kismadár csipeget az 
eleségből. Megbeszéltük, miért fontos télen az állatoknak az eleség kihelyezése. 
Elvégeztük a középső- és nagycsoportos óvodások második félévi felméréseit. 
Megtörtént az Óvodai Szakvélemény elkészítése a tanköteles gyermekünk részére.   
A hónap folyamán megbeszéltük az időjóslásokat névnapokhoz fűződően: 
Január 18-án: „Piroska napján a fagy, 40 napig el nem hagy”, Január 22-én 
 „ Ha fényes Vince, tele pince, ködös Vince, üres pince”, Január 25-én: „ Pálnak 
fordulása, fél tél elmúlása…..” 
Január 22-én a Közfoglalkoztatottak Házában függönyöket varrtak nekünk az 
öltözőbe és a mosdóba, valamint szép, színes párnákat kisszékeinkre.  Köszönjük 

szépen Mohácsiné Áginak és 
dolgozóinak! 
Ugyanezen a napon értesítést 
kaptunk, hogy a 2016-os évben elnyert 
„Biztonságos Óvoda” címhez további 
támogatásokban részesülünk, részt 
vehetünk programokon. 
Január 23-án Védőnői szűrés volt az 
óvodában. 
Január 24-én „Ügyes Kezek” szakköri 
foglalkozásunk volt Bérces Erzsi néni 
vezetésével. 
 

Január 29-én Szülői értekezletet tartottunk az óvodában. 
1. Napirendi pontok: 1. Első féléves munka értékelése, tapasztalatai 
2. Második félévi felmérések eredményeinek ismertetése 
3. Óvodai Szakvélemény kiosztása a leendő első osztályos gyermek szülőjének 
4. Második félévi programok megbeszélése 
5. Egyebek 
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További programjaink a 2017/2018. tanév második félévében: 
Január 31. és Február 1.   Méhecske projekt („Méhek nélkül kipusztul az emberiség” 
–Albert Einstein) 
Február 2.  Mackó nap  
Február 8. „ Maszkot ölt apraja-nagyja” rendezvény (Mohács Ifjúsági Centrum, 
Busóudvar). 
Február 13.  Húsvéti fotózás 
Február 14. Valentin nap  
Február 19.” A farsangi átalakulás” Gyermekszínház Zengővárkony 
Február 24. Jelmezbál 
Március 8. Nőnap az óvodában 
Március 10. (szombat) Második Nevelés nélküli munkanap 
Március 15. Ünnepi műsor, majd koszorúzás a kopjafánál 
Március 21. „ Nyuszi Gyuszi a rettentő nyúl” Gyermekszínház Zengővárkony 
Március 22.-23.  Beíratás a 2018. /2019.-es tanévre 
Március 25. (vasárnap) Kézműves Házban húsvéti készülődés 
Március 28.  1.-Egészség-nap Fischerné Virág Évával 
2. -  Húsvéti ünnepség, locsolkodás az óvodában 
Április 4-5. „ Így Tedd rá” továbbképzés Zengővárkonyban 
Április 9.-10. Gólya projekt (Gólya napok) 
Április 14. Szereplés a Múzeum megnyitón 
Április 21. (szombat) Harmadik nevelés nélküli munkanap 
Április 25. Év végi kirándulás a gyermekekkel 
Április 27. Májusfa állítás 
Május 4 .   Anyák napi ünnepség az óvodában 
Május 18.  „ Garden party” („Sommerfest” ) 
Ballagás-és évzáró (Óvoda, Udvar) 
Június 1. (péntek) Negyedik nevelés nélküli munkanap (Pedagógus nap, 
csapatépítés) 
Július 7.   Szereplés a Falunapon 
(Közben havonta 1-1 Ügyes Kezek szakköri foglalkozás, Heti váltásban német-
magyar gyermektánc) 
ÓVODAI SZÜNET: 2018. augusztus 6-tól augusztus 31-ig. 
Utolsó munkanap a szünet előtt: 2018. augusztus 3. (péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2018 szeptember 3.(hétfő). 
 

Illésné Speiser Mária 
      óvodavezető 
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2018. február 24-én (szombaton) 17:00 órától 
ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK KARNEVÁLJA 

 

HELYE: Kultúrház, Nagypall 

Zene: KARCSIKA 
KISZE BÁB égetés majd 20 órától hajnalig tartó mulatság 

TOMBOLA, MEGLEPETÉS MŰSOR 
 

Asztalfoglalás: Bérces Attilánál 30-237-4348 ill.  
Illésné Speiser Máriánál 20-584-8484 telefonszámon 

AZ ESTI BÁLRA A BELÉPŐ 1000 FT, JELMEZESEKNEK 
INGYENES!  

 

Mindenkit sok szeretettel és jó kedvvel várunk! 
Nagypalli Német Nemzetiségi ÖNKORMÁNYZAT 
Óvoda ÉS ISKOLA DOLGOZÓI, Szülői SzervezetE 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Kedves Olvasók! 

 
 
2018. január 25-én tartottuk az év első könyvtár óráját. 
Ezúttal az egészséges táplálkozásról és életmódról 
beszélgettünk az iskolásokkal! Nagy örömmel tölt el, 
hogy a gyerekek koruknak megfelelően informáltak a 
témával kapcsolatban.  Ezúton is köszönöm nekik a 
lelkes együttműködést! 
Az óra után természetesen számos könyvet is 
kikölcsönöztek a fiatalok! 
 
Programajánló: 
Február 3. 10:00-16:00 között újra megrendezésre kerül a Könyvcsere a 
könyvtárban, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt! Helyszín a Tudásközpont. 
„Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveidet, és gyűjtsd be 
mások kincseit ingyen! Ahány könyvet hozol, annyit vihetsz, ám visszatérésedre is 
számítunk – újabb gazdára váró könyvekkel! Hogy mindenki boldogan távozzon, csak 
jó állapotban lévő könyveket fogadunk el. Gyerekkönyvet gyerekkönyvért lehet 
cserélni, minden más könyvet minden másért.” 
Február 14-én 17:00-kor a Csorba Győző Könyvtár a Magyar Széppróza Napja 
programsorozat részeként vendégül látja Térey Jánost.  
A szerzővel Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője beszélget.  
Február 15-én 17:30-kor ugyanezen programsorozat keretében Szécsi Noémit látják 
vendégül.  
Végezetül pedig február 22-én 17:30 és 18:30 között beszélgetés lesz szintén a 
Tudásközpontban, Jessica Joel Alexander és Iben Dissing Sandahl Gyereknevelés 
dán módra című könyvéről és a hygge életérzésről. 
Várom továbbra is a könyvkéréseket, és természetesen az olvasni vágyó gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt! 
Emellett szeretném kérni a lejárt kölcsönzési határidejű könyvek mielőbbi vissza 
hozatalát! 
2018. február 20-án, kedden, a könyvtár 800-1200 között tart nyitva, a többi napon a 
megszokott időpontokban várok mindenkit! 
 

Papp- Dobszai Anikó 
könyvtáros 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 

Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy a 2016 évi adójuk 1 %-át 
egyesületünknek felajánlották. 

Ha tehetik, kérjük a 2017 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket. 
Adószám: 18305520-1-02 

 
A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub február 17-én 
szombaton 15 órától tartja a hagyományos FÁNKSÜTŐ 
versenyt. A versenyre három kategóriában (hagyományos, 
csöröge, és különleges) várjuk minden sütni szerető 
jelentkezését.  
Jelentkezni lehet Dobszai Jánosnénál a 72 466-773 vagy a 
30 3104258-as telefonszámon.  

 
Ezúton tájékoztatom egyesületi tagjainkat, hogy a 2018-as nemzetiségi pályázatokon, 
mindkettőn támogatásban részesültünk.  
Működési támogatást 300 000.-Ft-ot, míg a Kukorica nap megrendezéséhez 
200 000.- Ft támogatást nyertünk el.  
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy a 2016 évi adójuk 1 %-át 
egyesületünknek felajánlották. 

Ha tehetik, kérjük a 2017 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket. 
Adó szám: 18320420-1-02 

 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 

 

 
ANYAKÖNYVI HIREK 

 
Halálozás 

 
Csáki József élt 36 évet 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

A téli szünet után január 3-án telt meg az iskola újra gyerekzsivajjal. A tananyag 
átismétlése és gyakorlása, a félévi felmérők megírása után január 26-án kapták 
kézhez a gyerekek a félévi értesítőt. Az első félévet mindegyik kisdiák sikeresen 
teljesítette. A gyerekekkel idén is megbeszéltük, hogy a félévi bizonyítvány egy olyan 
értesítés, összegzés, ami azt mutatja, most éppen hogy állnak, milyen volt az előző 
4-5 havi munkájuk. És ha szeretnék, hogy az év végi bizonyítványban ilyen, vagy 
ennél jobb értékelések, érdemjegyek szerepeljenek, azért bizony tenni kell, 
személyre szólóan minden gyerekkel ezt külön megbeszéltük. 
Január 22-én megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról. 
Január 23-án volt alkalmunk részt venni a Filharmónia sorozat második előadásán, 
Pécsváradon. Lakner Tamás fantasztikusan vezette be a gyerekeket a szimfonikus 
zenekar világába. Volt sok játék, találós kérdés, hangszer- és zenefelismerés. A 
gyerekek tanulhatták a koncerten való tetszésnyilvánítást is, azt, hogy érzelmeiket, a 
tetszésüket hogyan lehet bátran, egy koncerten tapssal kifejezni. Megismerhették az 
Örömódát is a pécsi Szimfonika előadásában. Iskolásaink érdeklődéssel fogadták a 
koncertsorozat ezen részét is, aktívan részt vettek a feladatokban és élményekkel, új 
ismeretekkel gazdagodtak. Most is köszönjük a bérletet a Német Klubnak! 

A második félévben iskolásaink 
idén is úszni járhatnak Pécsváradra 
egy testnevelés óra keretében. A 
nagyobbaknak nem volt újdonság 
az első uszodai óra, az elsősök 
pedig nagy izgalommal várták és 
lelkesen vettek részt.  
A tanórák egy része is kapcsolódik 
a farsang témakörhöz, a délutáni 
kézműves szakkörön is 
hangolódunk rá. A gyerekek nagy 
érdeklődéssel fogadták a 
busójárással kapcsolatos témakört, 
a legkisebbek és a legnagyobbak is 
örömmel barkácsolnak a témához 

kapcsolódóan, készítenek busó maszkot gyurmából, papírból, teszik fel kérdéseiket. 
Kisze bábot is készítettünk, ezt a farsangi mulatságon fogjuk majd tűzbe dobni, hiszen 
így is szeretnénk elűzni a telet. 
A farsangi bál idén február 24-én, szombaton lesz, 17 órakor kezdődik a 
Kultúrházban, melyre mindenkit szeretettel várunk. 
 

Takács Tímea 
tanító 
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Szilágy község részvétele az Országos Idősügyi Infokommunikációs 

Programban 
 
Az otthonukat elhagyni nem tudó 65 év felettiekre fókuszáló programban 5000 fő 
számára biztosítanak laptopot, internet-szolgáltatást és az alapfokú digitális 
kompetenciák elsajátításához szükséges oktatást. Szilágyon 7 közfoglalkoztatott 
segíti 35 idős mindennapi életét, magányának enyhítését.  
A Szilágyi Központtal működő programba Szilágyon kívül az alábbi települések 
kerültek bevonásra: Berkesd, Ellend, Pereked, Romonya és Nagypall. 
 
A program 2017. március 1-jén indult 7 közfoglalkoztatott részvételével. (2 fő Szilágy, 
2 fő Berkesd, 1 fő Ellend, 1 fő Pereked, 1 fő Nagypall) Jelenleg 6 fő dolgozik aktívan 
a programban (2 fő Berkesd, 2 fő Szilágy, 2 fő Ellend, 1 dolgozónk szülési 
szabadságát tölti) A közfoglalkoztatottak a budapesti Segítő Kezek az Aktív Évekért 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazottjai. A program helyi 
működtetésével kapcsolatos munkáltatói és egyéb operatív feladatokat a Bogádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el (Hendzselné Papp Ilona 
aljegyző). 
 
Magyarországon – az európai országokhoz hasonlóan – az egyik legjelentősebb 
társadalmi kihívás az elöregedés: a lakosság közel 4,5%-a, mintegy 430 ezer ember 
80 év feletti, és az előrejelzések szerint ez a szám 2050-ig két és félszeresére nő. Az 
ebben rejlő problémakör nemcsak a szociálisan és egészségügyileg rászorulókat, 
hanem az idős korosztály túlnyomó többségét is érinti.  
Amint az egy 2013-as felmérésből is nyilvánvalóvá vált, az idősek három legfőbb 
problémája a magány, a bűncselekményektől való félelem és a kognitív képességek 
csökkenése.  
 
A rendszer működtetése a településenként kialakított diszpécserszolgálatokon 
keresztül történik. Szilágyon a Polgármesteri Hivatal épületében, a Pécsváradi u. 2. 
szám alatt került kialakításra a diszpécserközpont. A központ berendezése a program 
keretében került biztosításra (7 asztal, szék, közfoglalkoztatottak részére HP laptop, 
Vodafon modemes mobil-internet, skype használatához szükséges kamera, head-
szett. A szükséges irodaszerek biztosítása szintén a program keretében történt. 
A programban résztvevő munkatársak a számítógépek üzembe helyezését követően 
Skype-on keresztül naponta, személyesen pedig heti gyakorisággal tartják a 
kapcsolatot a résztvevőkkel, így enyhítve az idősek magányérzetét. A program másik 
fontos eleme a bűnmegelőzés, amelyben szintén nagy szerepet kap a résztvevő 
idősek számára ingyenesen biztosított számítógép és internet elérés, hiszen ezen 
eszközök segítségével vehetnek részt az idősek az ORFK által tartott online 
bűnmegelőzési skype-konferenciákon. A program az időskorral együtt járó 
egészségügyi kockázat – a demencia – megelőzésére is megoldást kínál: a Budapesti 
Műszaki egyetemmel együttműködve olyan számítógépes játékokat fejlesztettek ki, 
amelyek egyrészt a magányt enyhítik, másfelől hozzájárulnak a kognitív képesség  
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csökkenésének megakadályozásához, frissen tartják a használók szellemi 
képességeit.  
 
A program fontos eleme volt a bevont településeken élő 65 év feletti idős emberek 
személyes felkeresése és a velük készült kérdőíves interjú elkészítése, melyet 
szintén a közfoglalkoztatottak végeztek. Ez képezte alapját a 35 idős kiválasztásának. 
11 szilágyi, 1 perekedi, 11 berkesdi, 4 nagypalli, 3 romonyai, 5 ellendi idős számára 
biztosítunk a programban laptopot, és vonjuk be őket a szociális alapellátás egy új, 
korszerű formájába. 
 
Dolgozóink részt vettek a Digitális Jólét Program keretein belül az IKER1 és IKER2 
képzésen, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által (az ORFK 
irányításával) szervezett bűnmegelőzési képzésen, valamint szociális 
alapkompetenciák képzésen is.  
 
Programunk a bevont települések polgármestereinek, képviselő-testületeinek 
köszönhetően pozitív fogadtatásban részesült, minden segítséget megadtak 
dolgozóink számára. 
Sikeresen integrálódott be ez az újfajta szociális alapszolgáltatási modell a már 
meglévő szociális alapellátásba. Hatékony, eredményes együttműködés alakult ki a 
program dolgozói és a települések falugondnoki szolgáltatásai, falugondnokai között. 
Jelentős segítséget nyújtott a szociális alapkompetenciák megismeréséhez a 
Berkesdi Idősek Napközi Otthona, mely a helyi idősek számára szociális étkeztetést, 
házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását és demens nappali ellátást biztosít. 
 

 
 
 

 
 
 

A program 
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Hendzselné Papp Ilona 
aljegyző 

Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Berkesdi Kirendeltsége 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 

állnak rendelkezésükre 
 
 
 

Február 20 kedd: 09:00.-11:00- óráig 
Február 22 csütörtök: 15:00.-17:00- 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! 

 
Papp-Doboszai 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/

