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Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg.  
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.  

 
 

Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk.    
A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, 
aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. 

 
Örkény István gondolataival köszöntsük az anyukákat, nagymamákat és a déd nagy- 
mamákat. 

„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, 
 s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük.” 
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Önkormányzati hírek 

 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagypall Község Önkormányzatának 2019 május 
1-től új számlavezető bankja van. Miután a Dél Takarék Szövetkezet 2019 február 1-
től megszüntette a helyi fiókot, a képviselőtestület úgy döntött, hogy a kedvezőbb 
feltételeket kínáló OTP Bankot választja. 
A Dél- Takarék Szövetkezetnél a számlaszámunk 2019. július 31-ig még él, tehát ez 
idáig tudják a korábbi postai csekkeket felhasználni. A II. félévi adókat már az új 
számlára lehet befizetni. 
A lakossági befizetéseket érintő főbb számlaszámok: 

• Főszámla:       11731104-15335322-00000000 

• Magánszemélyek kommunális adója:  11731104-15335322-02820000 

• Gépjárműadó beszedési számla:   11731104-15335322-08970000 

• Iparűzési adó beszedési számla:    11731104-15335322-03540000 
 

 
Lassan itt a vakáció 
 
Nagypall Község Önkormányzata ez évben is megszervezi a nyári 
gyermekfelügyeletet. Az ingyenes gyermekfelügyeleti hetek június 17 – július 12-ig 
lesznek. Munkanapokon a diákok 8 – 15 óra között játékos foglalkozásokon, 
filmvetítéseken vehetnek részt. Falunap előtti héten július 1 – 5 között színjátszó tábor 
is lesz, ahol a falunapi fellépésre készülnek a résztvevők. A diákok étkeztetését 
(naponta egyszeri meleg étel) is megoldjuk.  Intézkedésünkkel a szülőknek próbálunk 
segíteni a nyári szünet ideje alatt. A gyermekfelügyelet térítésmentes, csak az 
étkeztetésért kell fizetni. Az igényeket a Polgármesteri Hivatalban kérjük jelezni május 
31-ig. 
További táborozási lehetőségek a nyári szünidő ideje alatt: 
Július 15 – 18 között kézműves tábor, július 22 – 26 között székkötő tábor, július 29 
– augusztus 2 között sporttábor. 
A részleteket a következő számban olvashatják.  
 
 
Kerti hulladék égetése 

 
Nagypall Község Önkormányzata helyi rendeletben szabályozta a kerti hulladékok 
égetését. A 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján kerti hulladék 
égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a megfelelő tűzvédelmi 
szabályok betartásával kizárólag május 1 – szeptember 30 között hétfőtől péntekig 
6.00 óra és 17.00 óra között, továbbá július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7.00 óra 
és 14.00 óra közötti időszakban, kivéve az országosan elrendelt általános tűzgyújtási 
tilalom idején. Október 1-től április 30-ig a tűzgyújtás – az országos előírásokon túl – 
nem esik korlátozás alá. 



2019. május 
 

3 
 

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, 
festék és ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. 
 
Kérjük a lakosságot a rendeletben foglaltak betartására! 
 

Grátz Erika - polgármester 
 
 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre 
 
Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme 
érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését. 
 
Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint összegű 
bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra. 
A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra. 
 
A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 
 
Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet 
elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A 
növényvédelmi bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet. 
Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy 
külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez. 
 
Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű 
elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. 
 

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET! 
 

dr.Csernyánszky Gábor 
jegyző 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- 
Kindergarten Pahl 

 
 

 
 

Kedves Olvasó! 
 
Április…. mikor virágoznak a fák, bokrok, nyílnak a virágok, április mikor a Húsvétnak 
örvendezhetünk ,Jézus feltámadásának….. tavaszi szünet, tojásvadászat, hosszabb 
nappalok…..csupa-csupa jó dolog. Ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, 
készülődéssel teli hónapnak nézhettünk elébe. 
Április 4-én aktív barkácsolással vettünk részt a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület által szervezett „Csuhé csütörtök” foglalkozáson. 
Április 8-án Zsuzsi óvó néni meghívást kapott Pécsre, a „Boldogságóra Szakmai 
Napra”. 
Április 10-én használtuk fel Bóbita Bábszínház bérletsorozatunk harmadik részét, 
mely egy remek kézműves foglalkozás volt, húsvéti készülődéssel.  
Április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából könyvtári foglalkozást ütemeztünk 
be. Elmondtuk gyermekeinknek, hogy 1964 óta ünnepeljük hazánkban a „Magyar 
Költészet Napját”.  Ezen a napon mi is még közelebb hozzuk a magyar irodalmat, a 
költészetet az óvodás gyermekekhez. A csoportban új verseket, mondókákat 
tanultunk és gyakoroltuk a régebben tanultakat is. A gyermekek kívánságára a 
könyvtárban felolvasást tartottunk. Nagy kedvvel szavaltuk el József Attila „Altató” 
című versét, így emlékezve meg a jeles napról, József Attila születésének napjáról. 
Ezt követően képeskönyveket nézegethettek 
óvodásaink. Beszélgettünk a közelgő ünnepről, a 
húsvétról is.  
Április 14-én, virágvasárnapkor Zsuzsi óvó néni 
képviselte óvodánkat a Kézműves Házban a 
„Húsvéti Kézműves vásár és játszóház ” 
programon. A rendezvényen sok érdekes dolgot 
készíthettek az érdeklődők. A gyermekek 
szívesen díszítették a mézeskalács figurákat, 
írták a tojásokat, barkácsolták a nyuszikat és 
kosárkákat. A helyszínen lehetőség volt 
megvásárolni a Kézműves Műhely termékeit is. 
Hozzánk április 17-én jött el a Nyuszi. Az ünnepet 
jócskán megelőzve, már buzgón készülődtünk. 
Nyuszikákat, kiscsibéket, tojásokat rajzoltunk, 
festettünk, barkácsoltunk. A kisfiúkkal locsoló 
verseket tanultunk. Locsolkodáskor az óvodában 
tanult versikékkel köszöntötték az ovis és iskolás  
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lánykákat, a tanító néniket, a polgármesteri hivatal női dolgozóit, a konyhás nénit, a 
dadus nénit valamint az óvó néniket, hogy „el ne hervadjanak”. Viszonzásul 
édességet kaptak. A fészek megtelt ebben az évben is. Tartalmát köszönjük a 
Fazekasbodai és Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint az 
Ormándlaky családnak. 
Április 18-án rendeztük meg a negyedik nevelés nélküli munkanapunkat. 
Április 23-án a Föld Napja (ápr.22) alkalmából beszélgettünk a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságáról, a környezetvédelemről, a természet megóvásáról, a 
veszélyeztetett állatokról, növényekről, a Föld népeiről. Népzenét hallgattunk, 
rajzokat, festményeket készítettünk. Mondtunk találós kérdéseket, szólásokat, 
közmondásokat a Földről. Szintén a Föld Napjához kapcsolódóan kirándultunk április 

25-én Pogányba, a Zsályaliget 
Élményparkba, gyermekeink nagy-
nagy örömére, mely egyben az 
egyik kedvenc kiránduló helyük is. 
Április 29-én a Tánc Világnapja 
alkalmából Heckerné Jagados 
Diána meghívására Pécsváradra 
utaztunk. Köszönjük Diának a 
labdákkal végzett, zenés, táncos 
mozgásos foglalkozást, mely óriási 
élmény volt óvodásainknak. A 
program végezetével minden 
gyermek haza vihette azt a labdát, 
amellyel tornázott. 
A kislányaink örömére április 30-

án délelőtt a kisfiúk szalagokkal feldíszített májusfát állítottak udvarunkon . Vidám 
körtáncot jártunk a fa körül. 
16 órától tartottuk az óvodában anyák napi ünnepségünket. Gyermekeink erre az 
alkalomra műsorral készültek. Ügyesen daloltak, verseltek, táncoltak az anyukák, 
nagymamák szívből jövő köszöntésére, majd átadták ajándékaikat. 
 
További programjaink …..május hónapban: 
2019. május 1. Fellépés a Pince Galéria megnyitón 
2019. május 6 Fogászati szűrés 
2019. május 8 Lepénysütés Bérces Erzsi néninél 
2019. május 10. Madarak és Fák Napja 
2019. május 17-én Évzáró és ballagás 
2019. május 25-én Családi-és Gyermeknap 
2019. május 27-én Ötödik (utolsó) Nevelés nélküli munkanap 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
 
Szinte hihetetlen, hogy már április is véget ért. Rohannak a hetek és a hónapok, 
győzzük kapkodni a fejünket, hiszen hamarosan a tanév végéhez érünk. Annak 
ellenére, hogy április pihenést is hozott magával, számos kalandban volt részünk. 
Programjaink leginkább a tavasz és a Húsvét köré épültek, emellett a leendő 
elsősökkel is volt lehetőségünk találkozni. Többször jártunk Bérces Erzsi néninél, 
tojást díszítettünk, és elkészült az iskola nyuszicsaládja is csuhéból. Az 
Önkormányzat jóvoltából ismét koncertre mehettünk, a Talamba Ütőegyüttes 

varázsolt el bennünket. a különböző ütős hangszerek 
segítségével utazhattunk időben és térben is. 
Örömből is bőven kijutott, több tanulónk is nagy sikert 
ért el, különböző versenyeken, pályázatokon. Börcsök 
Barnabás kezdte meg a sort mindjárt a hónap elején, 
ő ugyanis a Garden Iskola pályázatára nagy-nagy 
munkával építette meg időgépét, amellyel a zsűri 
különdíját, egy rollert nyert meg. Szabó Vivien pár 
nappal később jutott 
tovább a Fedorka 
SoseVolt Versnapra, 
ahol két verset szavalt. 
A versenyt Szekszár-
don tartották és két 
verset kellett meg-
tanulnia, kortárs 
költőktől. Vivi bronz 
minősítést szerzett.  
 

 
 
 
Még a ta-
vaszi szü-
net előtt 
Geresdlakra 
látogattunk. Nagy büszkeséggel töltött el 
minket, hogy 4 tanuló is úgy döntött, hogy 
megméretteti magát az iskola tavaszi 
versmondó versenyén. Somogyvári Liliána, 
Pécsi Izabella és Ostrosics Gergely 
legyőzve izgalmukat nagyon szépen 
szavalták el versüket.  
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Szabó Vivien egy különdíjjal lett gazdagabb örömteli szavalatáért. Lezajlott a leendő 
1. osztályosok beiratkozása, eszerint 5 kis elsőst köszönthetünk szeptembertől 
iskolánkban. Ellátogattunk a pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola nyílt napjaira is, 
reméljük, hogy a következő tanévtől több születendő zenész is kikerül majd a mi 
köreinkből. A szünet előtti utolsó tanítási napon a fiúk meglocsolták az összes lányt 
és hölgyet, akit csak találtak, így reméljük senki sem fog elhervadni. Aznap délutánra 
már csak a nyuszinak épített fészek tartalmára és a tojásvadászatra kellett 
koncentrálnunk. 
 

Fischer Dóra 
tanító 

 
 

 
 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

Egyesületünk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett NEM-CISZ-19 
felhívásra, mely a működési költségekhez nyújt 
segítséget. A 2019 évi működésünkhöz 340 000.-Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. 
Nemzetiségi Nap megrendezéséhez is nyújtottunk be 
pályázatot a NEMZ-KUL-19 felhívásra, melyen 200 000.-
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. 

E pályázat segítségével 2019. október 5-én, szombaton rendezzük meg a Német 
Nemzetiségi Napot, ahol nemzetiségi műsor mellett megkóstolhatják a sváb ételeket 
is az érdeklődők.   
 
 
Az egyesületünk május 20-án hétfőn 18:30-kor tartja a legközelebbi klub estjét ahol a 
második negyed éves klubtagokat köszöntjük. 
 
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várunk. 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 

Egyesületünk április 4-én tartotta meg az idei év első csuhé csütörtök foglalkozást, 
melynek témája a tojás írás volt. A foglalkozást Gálné Pannika vezette. 
A húsvéti készülődést április 14-én tartottuk kicsiknek és nagyoknak a rossz idő miatt 
a kultúrházban. 
Volt mézeskalácsnyúl, tojás alakú mézeskalács, amit sütés után ki lehetett díszíteni.  

 
 
 
A kicsik színezhettek 
húsvéti figurákat, lehetett 
papírkosarat kivágni, ra-
gasztani, pohárból nyulat 
készíteni, tojást írni és 
festeni valamint tojásokra 
papír mintákat ragasztani. 

 
 
Az egyesületi tagok elfogadták a közhasznúsági mérleget 
és beszámolókat. Egy új taggal bővült egyesületünk, 
Mentolai Jánosné személyében. 
 
 
 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök 
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                KÖNYVTÁRHÍREK 
 

 
 
 

Április 11.  a Magyar Költészet Napja – egy könyvtárban meg szoktak emlékezni erről 
különböző módon.  
A mi kis könyvtárunkban különleges módon tettük ezt, hiszen a könyvtár az 
óvodásokat látta vendégül e nap alkalmából. Miért is hasznos ez nekik? 
A gyerekek nap mint nap az oviban körbe vannak véve könyvekkel, amik valószínű a 
szívükhöz nőttek. Talán azt gondolják, ezek a könyvek léteznek csupán, más nem is. 
Mi történik, ha új könyvre vagy könyvekre lelnek? A kíváncsiság még jobban feldobja 
őket, gondolhatják, mennyi különleges könyv vár még rájuk.  
 
Talán a későbbiekben, amikor megfognak egy könyvet az fog eszükbe jutni, milyen 
is volt ebben a könyvtárban, mert megismert rengeteg új magazint, könyvet, újságot.    

 
A programot egy közös vers indította el, 
amit a gyerekek közösen az óvónénikkel 
mondtak el. Az ügyesebbek önállóan is 
szavaltak egyet-egyet, majd ezután jött 
egy kis vershallgatás.  
Az óvó néni köré gyűltek a kis lurkók, és 
kedvenc könyvükből hallhattak verseket.  

 
Utána, pedig amit ők szerettek volna 
megtekinteni, szabadon levehették a 
polcokról és megtekinthették. 
Bátran ajánlom mindenkinek az ovisok 
példáját, jöjjenek és ismerkedjenek a 
könyvekkel! 
 
A KönyvtárMozi pedig tovább működik! A következő vetítéssel kapcsolatban a 
könyvtárban lehet érdeklődni, illetve feliratkozni. 
 

Jusztin Levente 
könyvtáros 
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Nagypalli Pincegaléria megnyitó 

 
Nagypallon, ha május elsejét írunk, akkor immár 18 éve a Nagypalli Pince Galéria 
megnyitó ünnepségére készülünk. Ez évben is Eddy fáradhatatlan munkával készült 
a megnyitó ünnepségre, hogy ismét megajándékozza a látogatókat egy új tárlattal. 
A kiállítás címe: „Hagyományos kézművesség keletről”, ahol a Nádudvari Népi 

Kézműves Szakiskola 
mutatkozik be. 
A kiállítást Grátz Erika 
polgármester nyitotta 
meg, majd a házi-
gazda Eddy köszön-
tötte a vendégeket és 
Benő Tamás a 
Nádudvari Szakiskola 
tanára mutatta be a 
kiállítást. Az ünnepség 
végén Dobszai 
Krisztián képviselővel 
koszorút helyeztünk el 

Frouke emléktáblájánál.   
Az ünnepségen fel-
léptek a nagypalli 
óvodások és iskolások 
valamint a Baranya 
Táncegyüttes.   
Ezt követően ez évben 
is megkóstolhattuk a 
finom holland sajtokat, 
mézes nápolyit, a 
Bérces család által 
készített lepényt, majd a 
házigazda mindenkit 
meghívott a hagyo-
mányos babgulyásra, melyet a Nagypalli Óvoda szakácsai készítettek el. A 
vendéglátásban felszolgálásban a nagypalli asszonyok segédkeztek. 
A kiállítás szeptember 1-ig látogatható. 

 
 
 

Grátz Erika 
polgármester 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre 

      Május 14.  Kedd 09:00-11:00 óráig 

Május 16. Csütörtök 15:00 – 16:00 óráig 

 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését. 
 

Mihály Emese  
élelmezési ügyintéző 

 

 
 
Nagypall Község Önkormányzata település környezetének szépítése érdekében a 
lakosság számára környezetszépítési versenyt hirdet meg az alábbi címmel: 
  

„ Virágos ablak – virágos udvar” 
 
A versenyre várjuk a Nagypalli porták tulajdonosait, akik vállalják, hogy ablakaikat 
udvaraikat virágosítják, gondozzák, ezzel hozzájárulnak településképünk 
gondozottságához, színesítéséhez. 
Minden pályázó ajándékban, míg a legszebb porták pénzjutalomban részesülnek.  
I.hely 30.000.-Ft, II.hely 20.000.-Ft, III. hely 10.000.-Ft 
A portákat a képviselőtestület tagjai és a polgármester közösen fogják értékelni, 
ezáltal ők a versenyben nem indulhatnak.  
A versenyre jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban egy 
jelentkezési lap kitöltésével. 
A zsűri tagjai június 15-ig elvégzik a porták értékelését. Eredményhirdetés, díjak 
átadása 2019. július 6-án, a Falunapon lesz.  
 
 
 

 
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 
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