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Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás! 
 

Hangosabbak ma az utcák, 
Gyerekektől népesek, 

Valahogyan még a nap is 
Szebben ragyog, fényesebb. 

Izgatottan várt e napra 
Minden kezdő kisdiák: 

Az iskola előttük is 
Kitárja ma kapuját. 

Megtanulnak betűt vetni 
A tétova kis kezek: 

Csengő-bongó szép szavakkal 
Telnek majd a füzetek… 
Ma, amikor útnak indul 

A sok kicsi iskolás, 
Kívánjuk, hogy öröm legyen 

Számukra a tanulás! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata a Magyar Falu Programban négy pályázatot 
nyújtott be. Pályázatokon a ravatalozó felújítása, az óvodai udvar korszerűsítése, 
belterületi utak felújítása és a közterületek karbantartására eszközbeszerzésre 
szeretnénk támogatást elnyerni.  
 
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a korábbi években beadott Sportpark 
pályázatunkat a Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretén belül 
támogatták. A szabadtéri eszközöket még az ősz folyamán kihelyezi a Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
 
Önkormányzatunk ez évben is részt vesz Budapesten a Vajdahunyad Várban 
megrendezésre kerülő V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. A kiállítás 
szeptemberben kerül megrendezésre ahol a kézműves házban készült termékeken 
kívül a Nagypalli Pogácsafesztivál is bemutatkozik. 
 
  
 

Grátz Erika – polgármester  
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK  
2019 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Áder János köztársasági elnök úr 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 
13. napjára tűzte ki a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi általános választását. 
Jelöltet ajánlani 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet a Helyi Választási 
Bizottságnál. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, 
de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Egy 
választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 
 
A jelölt bejelentésére munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között van lehetőség. Jelölt 
bejelentésre az E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” c. nyomtatvány szolgál, mely a 
www.valasztas.hu honlapról tölthető le, vagy a Helyi Választási Irodában igényelhető. 
 
POLGÁRMESTER – JELÖLT az lehet, akit Nagypall választópolgárainak legalább 
3%-a, azaz legalább 10 választópolgár jelöltnek ajánlott. 
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KÉPVISELŐ – JELÖLT az lehet, akit Nagypall választópolgárainak legalább 1%-a, 
azaz legalább 4 választópolgár jelöltnek ajánlott. 
 
Szavazni a szavazás napján, 2019. október 13-án, vasárnap,  06.00 órától 19.00 óráig 
lehet. 
 
 
 
Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet:  
1.                lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy  
2.                érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS  
• érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy 
• érvényes útlevéllel vagy 
• 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel  
 
 
 
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében 
az „ÉRTESÍTŐ”-t szíveskedjék a szavazásra magával vinni! Az „ÉRTESÍTŐ” 
bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.  
 
A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a 
választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. A szavazólap átvételét 
a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül 
- megmagyarázza a szavazás módját. 
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. 
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy 
egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti. 
A szavazólapot, a szavazóhelyiségből kivinni nem szabad! 
Az a szavazat érvényes, amelyet a választópolgár egymást metsző két vonal 
formájában ad le (+ vagy x): az egyéb megjelölések érvénytelenek, függetlenül attól, 
hogy a választópolgár akarata kiderül-e a megjelölésekből. 
A választópolgár választása szerint a szavazólapot borítékba teszi, és a 
szavazatszámláló bizottság előtt urnába helyezi. A nemzetiségi önkormányzati 
választáson történő szavazás további érvényességi feltétele, hogy a szavazólapot 
tartalmazó borítékot le kell zárni! 
A választásokkal kapcsolatos további részletes tájékoztatásért forduljon a 
Közös Önkormányzati Hivatalban a Helyi Választási Irodához! 
Telefon:69/351-101, fax: 69/351-101, e-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu 
 

dr. Csernyánszky Gábor – jegyző  
 

 

mailto:jegyzo@erzsebetikoh.hu
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 

 
Kedves Olvasó! 
 
Augusztusban javában tombolt a kánikula és ki-ki élvezhette már, jól megérdemelt 
pihenését. Sajnos, a nyár nagyon gyorsan véget ért, az ősz feltartóztathatatlanul 
közeledik.  
Az évszak utolsó hónapjában mindössze kettő munkanapunk volt. A nyári szünet 

előtti utolsó napon egy záró bulit, 
búcsú délelőttöt tartottunk az 
óvodában, melyre üdítőt, sütit, 
cukorkát, csokoládét hoztak 
gyermekeink. Óvodásaink nagy 
örömére Szirmai Gábor felszerelte az 
udvari fészekhintánkat, melyet ezúton 
is köszönünk. A csoportszobában 

kezdtünk énekelni, majd közösen 
kivonultunk az udvarra és az új 
hintában ringatózva felidéztük az 
egész évben tanult dalokat, 
verseket, mondókákat. Vígan 
nótázgattunk, verselgettünk 
hangos kacajjal kísérve. A 
gyermeki boldogság szinte mérhető 
volt. 
Óvodánk nyitva tartása 2019. 
augusztus 5-től augusztus 31-ig szünetelt. Ez idő alatt 2019. augusztus 26-tól 
augusztus 30-ig történt a konyhánk és a hozzá tartozó helyiségek, valamint az óvoda 
helyiségeinek takarítása, fertőtlenítése  
Kedves Szülők és Kolléganők! Elérkeztünk a 2018/19-es nevelési év végéhez. Jó volt 
Veletek újra! Nagyon köszönöm türelmeteket, kedvességeteket, áldozatos 
munkátokat ebben a nevelési évben is! 
Szeptember 2-án kezdjük meg az új, 2019/20-as nevelési évet, amikor ismét új 
gyermekek, új programok, új kihívások elé nézünk. Szeretettel köszöntöm az elsőként 
óvodába lépő óvodásainkat és szüleiket. Biztos vagyok benne, hogy már a 
beszoktatás során megbizonyosodtok róla, hogy gyermekeitek a legjobb helyen  
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lesznek a nagypalli oviban. Megismerjük egymást és a kicsiken keresztül Ti is 
óvodánk közösségének tagjaivá váltok. Bízom benne, hogy nem csak gyermekeitek, 
hanem Ti is jól érzitek majd magatokat köztünk.  
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kolléganők! Nagyon-nagy szeretettel 
köszöntöm az új nevelési évben az óvoda közösségének minden tagját és 
eredményes munkát, erőt, egészséget kívánok feladataink megvalósításához! 
A leendő első osztályosok tanévnyitó ünnepsége 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 8 
órakor lesz az iskolában. Hagyományainkat követve az óvodában várjuk elballagott 
nagycsoportosainkat és szüleiket, ahonnan Zsuzsi óvó nénivel közösen kísérjük őket 
tantermükbe. Kívánom, hogy a „kisiskolások” számára a tanév a sok új ismeret 
elsajátítása mellett szép és vidám legyen! 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
 

 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
 
 
Minden évben a szeptember több változást is hoz 
számunkra… Kezdődik az iskola, óvoda, lassan beköszönt az Ősz. Kicsit 
fáradékonyabbak vagyunk, egyre rövidebbek a nappalok, egyre többet vagyunk bent 
a házban.  
A napi teendőink mellett ekkor már talán tudunk egy kis időt szakítani arra, hogy 
kezünkbe vegyünk egy jó kis izgalmas detektívregényt, romantikus regényt, vagy 
éppen valamilyen történelmi könyvet.  
Iskolás gyerkőcöknek az ifjúsági regényeket tudom javasolni, természetesen a 
kötelező olvasmányokkal együtt, a kisebbeknek pedig a mesekönyveket, amik lekötik 
a figyelmüket. (Legalábbis a szülők reményei szerint! ) 
A nagypalli könyvtár segítséget nyújt nektek ebben, hiszen számos könyv 
megtalálható nálunk, folyamatosan növekszik a könyvállományunk, illetve érkeztek 
most új DVD lemezek is. 
A könyvek, és lemezek mellett ajánlati tudom még a folyóiratainkat, ami heti, illetve 
havi rendszerességgel érkeznek több korosztály számára. Ezeket helyben lehet 
lapozgatni, olvasgatni. (Story, Nők Lapja, Príma Konyha, Szép Házak, My Little 
Pony…) 
Továbbra is várom az internetezni vágyókat, illetve azokat is, akik nem igazán 
boldogulnak a számítógéppel, de érdekelné őket. Nagyon szívesen segítek ezzel 
kapcsolatban! 
VÁROK MINDENKIT NAGYON SOK SZERETETTEL!!! 
Ne feledjétek, továbbra is várom vissza a lejárt idejű könyveket!!! 

Kocza Ferencné 
könyvtáros 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
„Sok újdonsült  
kisdiáknak 
kitárul egy új világ: 
titokzatos 
Betűország 
ma nyitja meg kapuját…” 
(Szalai Borbála: Betűország kincsei – 
részlet) 
 
Egy újabb tanév veszi kezdetét, mely biztosan új kalandokat ígér az iskola tanulóinak 
is. A nyári pihenés után mindenki újult erővel lát neki a munkának, és lesz is bőven 
min dolgozni. A 2019/2020-as tanévet 12 tanulóval kezdi meg iskolánk. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy 5 beiratkozó kis elsősünk és egy 2. osztályos tanuló érkezik 
gyönyörű intézményünkbe. Boldogan várjuk vissza régi tanulóinkat is!  A Szülők és 
Nevelők belépve ismét újításokkal találkozhatnak, hiszen a Pécsi Tankerületi 
Központnak köszönhetően a régi, szakadt linóleum helyett, a termekbe gyönyörű 
laminált parketta, illetve a bejárathoz, öltözőhöz járólapok kerültek. Egy új interaktív 
panel is felkerült az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális 
kompetencia fejlesztése” c. projektnek köszönhetően, így már mind a két termünkben 
tudjuk használni a modern technika adta lehetőségeket. A megújulás jegyében új 
kolléganők is érkeztek iskolánkba.  
 

Fogadják szeretettel új kolléganőink bemutatkozását! 
 
 

Darmosné Gyenis Valéria vagyok, Erzsébeten élek férjemmel és 3 gyermekemmel. 
A tanítói pálya választását volt tanítóim és tanáraim hatására jelöltem magamnak 
célul. 2005 – ben végeztem Baján tanító szakon. Ugyanitt részt vettem az Erdei iskola 
A – tól Z – ig képzésen. Tanító néniként 2014 - ben kezdtem dolgozni 
Zengővárkonyban, ami szintén egy ilyen kisiskola volt, mint a nagypalli. Itt pedagógus 
társaimtól rengeteget tanultam, amit az új munkahelyemen a legjobb tudásom szerint 
szeretném kamatoztatni. Lendületes, energikus típus vagyok, a jó hangulatú, 
feszültségmentes órák híve.  Szem előtt tartom a gyerekek adottságait, képességeit 
és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott, becsületes, 
jóindulatú, egymást tisztelő emberré váljanak tanítványaim. Én sok – sok játékkal, 
mozgással, mesével, zenével és persze rengeteg türelemmel és szeretettel azon 
fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem. Nagyon szeretem a hivatásomat, és 
amíg csak lehet tanító szeretnék maradni. Számomra öröm, hogy Nagypallban 
taníthatok. Izgatottam várom az új tanévet a gyerekekkel, pedagógusokkal és a 
nagypalli közösséggel. 
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Fáth Hedvignek hívnak, Pécsváradon élek családommal. Két lányom van, egy 16 
és egy 11 éves. 
1989-ben végeztem Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, mint német 
nemzetiségi tanító. Mindjárt ez év szeptemberében, friss diplomásként kerültem 
Pécsváradra, előző évben indult a német kéttannyelvű képzés a helyi általános 
iskolában, így hamarosan az egyik kétnyelvű osztály osztályfőnökeként végezhettem 
munkámat. Elmondhatom, hogy ott voltam a kezdeteknél, és idősebb kollégáim – 
Bognárné Auth Mária, Mártusz Antalné, Bátaszéki Ferencné- támogatását 
élvezhettem. Ez időben jött létre Külsheim városával a partnerkapcsolatunk, melynek 
aktív résztvevője voltam, valamint az akkor induló helyi városi televíziónak is alapító 
tagjai közt szerepelhettem, mint bemondó- riporter. 
1997-ben életem kitérőt vett Pécs felé, odaköltöztem, hogy az üzleti életben 
próbáljam ki magam, az egyik legnagyobb magyarországi biztosító oktatójaként. Ezt 
a munkát egészen 2002-ig, első lányom születéséig folytattam. Ez idő tájt költöztem 
vissza-immár férjemmel, lányommal- Pécsváradra. 
A GYES letelte után szívesen dolgoztam volna helyben, így éltem az adódó 
lehetőséggel, hogy ismét az általános iskolában taníthassak. 2007-ben született meg 
második gyermekem, majd 2010-től két iskolában taníthattam naponta a német 
nyelvet: Pécsváradon és Zengővárkonyban. 
Az elmúlt csaknem 10 évben csak németet tanítottam, amit nagyon szerettem. 
Szívesen jártam át minden nap a szomszédos kis településre, szerettem a családias, 
meghitt hangulatot, a kisebb közösség varázsát. 
Most szeptembertől ugyanígy szeretném végezni a munkámat immár Nagypallban is, 
bízom benne, hogy hamar sikerül egymásra hangolódnunk a gyerekekkel, 
kollégákkal, szülőkkel. 
 
 
 
 
A tavalyi tanévhez hasonlóan próbálunk részt venni a 
falu életében, ezért ezentúl is gyakran találkozhatnak 
velünk.  
 
 
Mindenkinek gyerekzsivajtól hangos, boldog 
tanévkezdést kívánunk! 
 
 
 
 

 
Fischer Dóra 

tanító 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Magyar Kézművesség-2019 

 
Budapest egyik legszebb palotájában, a Duna Palotában, 26. alkalommal került 

megrendezésre az AMKA nyári kiállítása. A 
pályázat ki írását követően, a beadott 
alkotásokat szakmai zsűri válogatta be a 
kiállításra. A részt vevők között volt népi 
iparművész, iparművész, kézműves, hobby 
alkotó, fiatal, idős egyaránt. A kiállítás július 
20-tól – augusztus 29-ig volt látogatható. 
Augusztus 12-én az ünnepélyes megnyitón 
került sor a díjak átadására, az idei évben 3. 
alkalommal kaptam elismerést a csuhétáská-
immal, mely szakmai könyvcsomag, 
bőrműves által felajánlott ajándék és 
pénzjutalom volt. Ez újból megerősít abban a 

hitben, hogy érdemes tovább vinni a hagyományt, átadni 
másoknak és szakértő zsűri által minősítetni. A kiállítók 
között volt Nagypallról Schnell Lászlóné Ildikó 
mézeskalácsaival és Keszler Károlyné Éva textil táskáival. 
Minden kiállító oklevelet kapott, melyre díszítésként 
felkerültek a táskáim képe is. A kiállítás anyagából mindig 

megjelentetnek egy képes 
albumot, mely megmutatja, 
hogy Magyarországon ma 
is él a népművészet.  
Sokak számára az is 
elismerés, hogy bekerült 
az albumba az alkotása. A 
több mint 200 részt vevő megmutatta, hogy a 
kézművesség továbbra is aktív és tárja a közönség 

elé az alkotásait. Az anyanyelv mellett egy nemzet fennmaradásának másik 
nélkülözhetetlen tényezője a népi tradíciókat megőrző mesterségek fennmaradása. 
 

Dékány- Szabó Ildikó – csuhéfonó 
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Egyesületünk ez évben is részt vett a Mesterségek Ünnepén, mely 33 alkalommal 
került megrendezésre a Budai Várban. Az ünnepség díszvendége ez évben Japán 

volt, kiemelt téma pedig a 
lábbeli volt.  
Egyesületünket Négyes 
Timea, Horvát Attila, 
Bátori Ildikó, Bátori István, 
Verebes Ildikó és Dékány 
Szabó Ildikó képviselték 
és munkáit láthatták a 
kiállításon és vásáron. A 
témához igazodva 
egyesületünk pacskerokat 
állított ki.   
 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Vigadó épületében – augusztus 
22-én – nagyszabású rendezvénnyel búcsúzik a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projekt. A szeptemberben lezáruló, kiemelt európai uniós 
projekt résztvevői – a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési terület módszertani 
központjainak összefogásával – három éve dolgoznak a közösségi értékek 
megteremtésén. Céljuk a társadalmi aktivitás növelése és a közösségi szerepvállalás 
erősítése a fejlesztésbe bevont településeken, azaz az önkormányzatok, a kulturális 
intézmények és a lakosság közötti kapcsolatok támogatásával az együttműködés 
kultúrájának magasabb szintre való emelése volt. Egyesületünket, mely részese volt 
a projektnek a záró rendezvényen Bérces Boldizsárné képviselte. 
 
Ezúton is gratulálunk a Magyar Kézművesség 2019 kiállításon díjazott egyesületi 
tagjainknak, akik tovább viszik Nagypall hírét és megmutatják, mi minden történik kis 
falunkban. 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
      Házasságkötés 

 
Máté Katalin és Molnár György 

Kasza Vanda és Gulyás László Károly 
 

 
Halálozás 

 
Schmidt Károly élt 67 évet 

Cser Miklós élt 71 évet 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Augusztusban megtartottuk a harmadik negyedéves összejövetelünket, ahol 
köszöntöttük a névnaposainkat és megbeszéltük ez évi kirándulásunkat. Szeptember 
28-án szombaton Tamásiba megyünk fürödni. A kétnapos őszi kirándulást nem tudjuk 
megszervezni a sűrű programok miatt ezért azt áttettük a jövő év tavaszára. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 

 
 
 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll rendelkezésükre: 

 
Szeptember 10. Kedd: 09:00 – 11:00 óra között 

Szeptember 12. Csütörtök 15:00 – 16:00 óra között 
 

 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
 

Mihály Emese – 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/

