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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Kedves Nagypalliak!
Novembert írunk, a hosszú vénasszonyok nyara lassan beengedi az őszi
évszakot, bár még kicsit vissza-visszatekint. Az őszi táj szépségeivel, az
aranyba borult fákban gyönyörködhetünk, de már találkozhatunk a
közeledő tél ködös reggeleivel is. Novemberben ismét gazdagabb
programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre.
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy kis ízelítő a
novemberi programokból.
November 7. vasárnap
Idősek Napi Ünnepség
November 11. csütörtök
Márton napi lampionos felvonulás
November 13. szombat
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub Márton napi vacsoraestje
November 20. szombat
Nagypalli Magyar – Német Barátság
Klub, Német Önkormányzat disznótoros
rendezvénye
November 28. vasárnap
Kézműves karácsonyi vásár és játszóház

2021. november
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2021. november 2-tól intézményeinkben (Önkormányzati Hivatal – Könyvtár) az
ügyintézés során a maszk használata kötelező. Mindkét intézményben egyszerre két
ügyfél tartózkodhat.
Megértésüket köszönjük!
Pályázatok – fejlesztések
Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a Magyar Falu
Program Önkormányzati ingatlanok felújítása, fejlesztése
pályázatán, ahol a Szabadság u. 5. szám alatt található
Kézműves Házunk felújításának a folytatására nyertünk el 25 M
Ft támogatást. A támogatásból a présház, pince és tároló
helységek teljes felújítása, tetőszerkezet-, nyílászáró csere,
szigetelés, villamos hálózat felújítása, napkollektorok kiépítése,
mely a világítást és a fűtést fogja biztosítani, valamint az udvar térkövezése készül el.
Gyermekvédelmi karácsonyi támogatás
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntése alapján, a helyi gyermekvédelemi ellátásokról 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének 6. §- alapján, alkalmazandó 37/G. §- alapján, a karácsonyi
többletkiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósításáról döntött.
A támogatásban az a szülő részesíthető, akinek
a)
gyermeke 0-3 közötti;
b)
gyermeke óvodába, vagy bölcsödébe beiratkozott és ott óvodai vagy
bölcsődei nevelésben részesül;
c)
6. életévét betöltött gyermeke általános iskolában; vagy
d)
23. életévét be nem töltött gyermeke nappali rendszerű középiskolában,
vagy szakiskolában, felsőfokú nappali képzésben vesz részt.
A támogatás összege 10.000,-Ft, amely gyermekenként vehető igénybe. A
támogatás kérelemre adható, a kérelem nyomtatvány az Erzsébeti Közös
Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
szám alatt igényelhető, vagy a www.erzsebetikoh.hu weblapról letölthető. A kérelmet
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén a 7731
Nagypall, Szabadság u. 26. szám alatti címére kell személyesen vagy postai úton
eljuttatni.
Benyújtási határidő: 2021. november 30.
A kérelmeket Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el.
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Nem állapítható meg gyermekvédelmi támogatás annak a személynek, akinek az
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást
kiegyenlíti.
A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője veheti igénybe. Amennyiben
mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek
elhelyezésre került.
Közmeghallgatás – Falugyűlés
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021.
november 30-án kedden 17 órakor nyilvános közmeghallgatást tart a kultúrházban.
Grátz Erika – polgármester

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Konyha
Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Ősszel a természet még egyszer utoljára eláraszt bennünket gazdagságával,
sugárzóan ragyogó színeivel. Hamarosan itt a Márton nap és lassan a jó hosszú
vénasszonyok nyarától is búcsút veszünk.
1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. 2005 óta az író születésnapján
tartjuk a Népmese Napját. A nap célja, hogy ezen a napon megkülönböztetett
figyelmet kapjanak mind a magyar, mind más népek meséi. A jeles nap alkalmából
elmeséltük a gyermekeknek a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című
klasszikus mesét, melynek nézhető változatát a könyvtárban meg is tekinthettük.
Liza könyvtáros néni kérdezz-felelek játékkal segítette a mese feldolgozását. A jó
hangulatú foglalkozás után a megérdemelt jutalom sem maradt el.

3

2021. november
A szeptember végi Szent Mihály napi ötletek nagy örömmel töltötték el óvodásainkat.
Ezekkel egyúttal felkészültünk az Állatok Világnapja projekt -hetünk szervezett
programjaira.
Október 4-én az Állatok Világnapján oviskáink nagy örömére Réti Attila anyukája
postagalamb reptetéssel lepett meg bennünket.
Másnap, október 5-én Bogdán Dalmáék vendégei lehettünk, ahol gyermekeink
különböző állatkákkal barátkozhattak. E napon dióhéjból állatokat is készítettünk,
majd , „ Séta az állatkertben” címmel tartottuk meg, az e jeles naphoz kapcsolódó
mozgásos foglalkozásunkat.
Október 6-án az Öko- Kuckó Oktatóterem és Játszóház szakmai-és környezeti
vezetőjének, Borsos Zsófiának irányításával állatos, játékos feladatokat végezhettek
óvodásaink. A bevezetőben állathangok felismerése volt a feladat, majd egy sötét
alagútban, zseblámpa segítségével állatok sziluettjét kellett felismerni. Lehetőség volt
továbbá saját állatos puzzlejuk elkészítésére, kedvenc állatuk lerajzolására, valamint
sok-sok fejlesztő játék kipróbálására. A délutáni „altató mese” is mindhárom napon az
állatokról szólt. A hónap folyamán több alkalommal őszi gyümölcsökből
gyümölcssalátát készítettünk. Megneveztük őket és színeiket német nyelven is. Kis
kosárkákban folyamatosan gyűjtöttük az ősz kincseit, (dió, gesztenye, mogyoró,
napraforgó, kukorica, tök, tökmag stb.), és napi szinten barkácsoltunk belőlük. Az
elkészült alkotásokból öltözőnkben „kiállítást” rendeztünk.
Október 7-én Keresnyeiné Keller Ágnes logopédus elvégezte az 5 éves gyermekek
kötelező „SZÓLE” szűrővizsgálatát az óvodánkban. Az eredményről a szakvéleményt
minden érintett szülő megkapja.
Október 13-án Bergmann Marianna fényképész karácsonyi fotózása volt az
óvodában.
Október
14-én
meghívásunkra ellátogatott intézményünkbe
a
BMBB
Baranya
Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság
munkatársa. A balesetmegelőzési foglalkozás
keretében átismételte a
gyermekekkel a nyáron
tanultakat a gyalogosok
szabályos
közlekedéséről és a láthatóság fontosságáról, majd a nap fénypontja következett, mely során
ovisaink kisrendőrök lehettek. A biztonsági öv becsatolása után kipróbálhatták a
rendőrautó vezetését és a forgalom irányítását.
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Október 16-án a Kenyér Világnapja alkalmából az óvoda zárt facebook csoportjában
„A király kenyere” népmesét ajánlottuk megtekintésre a gyermekeknek. A világnap
célja, hogy bemutassa a kenyér jelentőségét és felhívja a figyelmet a pékek áldozatos
munkájára.
Október 18-án Nidling Ili gazdaságában néztük meg állataikat. Ili néni egy kis nasival
is meglepte gyermekeinket.
Az „Értünk Munkaközösség” második foglalkozásán Zsuzsi óvó néni vett részt Pécsett
az állatkertben, mely alkalommal egy állatkerti sétán és állatetetésen, vehetett részt,
megtekinthette és szavazhatott a „Zöld Óvodás vagyok” rajzkiállítás gyermekrajzaira,
megismerkedhetett zoopedagógiai foglalkozásokkal.
Október 19-én a kultúrházban szülői értekezletet tartottunk. Beszéltünk a házirendről,
a járványügyi intézkedési tervről, a beszoktatásról, az új nevelési év feladatairól,
eseményeiről, a boldog ovi és a zöld ovi programokról, újraválasztottuk a szülői
szervezet elnökét és tagjait.
Október 20-án a „Kutyával Egy
Mosolyért Alapítvány” munkatársa
Molly nevű kutyájával fantasztikus
kutya terápiás foglalkozást tartott
gyermekeinknek. Ugyanezen a
napon emailben értesültünk a
„Zöld Óvodás vagyok” rajzpályázat
eredményeiről. Hecker Hanna
nagycsoportos
óvodásunk
negyedik
helyezést
ért
el.
Gratulálunk neki! Az emailben a
pályázat
kiírói
szeretettel
gratuláltak
minden
résztvevő
gyermeknek és óvodapedagógusainak a szívmelengető alkotásokhoz, melyeket az
állatkertben nagyon sok látogatónak alkalma volt megcsodálni.
Október 18-22 között megrendezésre kerülő kukorica projektünkön belül
megismerkedtünk a kukorica minden részével, sokoldalú felhasználhatóságával,
tulajdonságaival. Barkácsoltunk, rajzoltunk, morzsoltunk és pattogtattunk is kukoricát.
A délelőttünket megkoronázva eljártuk a kedvenc kukoricás táncunkat.
Zöld Óvodaként kiemelt feladatunk, hogy minél közelebb kerüljünk a természethez. A
kirándulások igen kedveltek a gyerekek körében. Szeretnek a friss levegőn
szaladgálni, dombot mászni, ugrándozni, bújócskázni, kergetőzni. Közben időt
szakítunk a természet megfigyelésére, sok tapasztalatot, ismeretet szerezhetünk.
Fontosnak tartottuk, hogy Nagypallon és határában őszi sétát tegyünk. A hosszú túra
megérte a fáradságot.
Október 22-én rövid történet elmesélésével megemlékeztünk az október 23-i Nemzeti
ünnepünkről.
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A BMBB oldalára is megérkezett az ősz. Ebből az alkalomból pályázatot hirdettek őszi
falevelekből, termésekből, bogyókból járművek, jelzőtáblák és egyéb közlekedéssel
kapcsolatos pályaművek készítésére. Két ovisunk alkotását a készítőjével együtt
lefotóztuk és a fotókat a pályázati oldalra feltöltöttük.
Mindennapjainkban az óvodai foglalkozásokat követően, már próbákkal készülődünk
az Idősek- és Márton napi műsorainkra.
A drávaszabolcsi Dráva Kincse Óvoda október és november hónapban 1-1
továbbképzés erejéig, megnyitotta kapuit. A foglalkozásokra meghívást kaptunk. Az
első csodás „Játék és tudás” nap október 25-én került megrendezésre. A
drávaszabolcsi kolléganők rengeteg szakmai érdekességgel készültek. Bemutatták
„Innovakáció” című prezentációjukat, beszéltek a „TEFOM2-ról, tudásmegosztó
protokolljukról és a résztvevő négy nagycsoportos óvodás gyermekük
játékmesterként tanított bennünket társasjátékaik szabályaira. Megismerkedhettünk
a társasjátékokkal, melyeket a tehetségfoglalkozásokon használnak és részesei
lehettünk tudásmegosztó gyakorlatuknak.
Október 29-én tartottuk az új nevelési év első nevelés nélküli munkanapját.
„Mindenki dönthet úgy, hogy kedvezőbb színben látja saját sorsát. Csak akarnia kell,
hogy megpróbálkozzék vele” / LouisZamperini/. A Boldog Ovi októberi témája az
optimizmus volt. A sikeres cselekvés óvodás korban arról szól, hogy felnőtt
segítségével a gyermek kitart a kihívások során és legyőzi az akadályokat. Ebben
nyújtunk segítséget a kicsiknek meséken, dalokon, játékos feladatokon keresztül.
Varázsszemüveget készítettünk, amit ha feltettek, megláthatták a rossz dolgokban a
jót. Önbizalom erősítő játékot is játszottunk. Volt egy varázstükrünk, aki abba
belenézett, megláthatta, elmondhatta, mi az, ami szép és jó önmagában. Végül
elkészítettük értékeink fáját. Egy kartonra festett fára összegyűjtöttük azokat az
értékeket, készségeket, képességeket, amiben ügyesek a gyerekek. Ezek voltak a fa
ágai. Mindenki azokra az ágakra tehette virágot szimbolizáló jeleit, amiben ügyes.
November és december havi programjaink:
November 7-e (vasárnap) 15 óra: Idősek Napja
November 11-e (csütörtök) 16 óra: Márton napi lampionos felvonulás harmonika
kísérettel
November 22-től 25-ig Cipős doboz akció- GYŰJTÉS
November 23-a (kedd) 16 óra Adventi készülődés- barkácsdélután anyukákkal,
nagymamákkal
November 26 (péntek) Második nevelés nélküli munkanap
November 28 (vasárnap) Karácsonyi Kézműves Vásár és Játszóház
Sok szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik
észre, ha már nagyon hiányzik.”
Kodály Zoltán
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975 -ben
emelte október 1-jét a ZENE VILÁGNAPJA rangjává. Ez a nap a zeneművészet
legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb
megismerését.
E jeles nap alkalmából idén is ellátogatott hozzánk a Zeneiskola néhány növendéke
és az őket oktató pedagógusok. Ismét egy színvonalas kis koncertet hallhattunk.
Beszélgettünk a zenéről, a hangszerekről és még közös éneklésre is volt
lehetőségünk.

Már – már azt hittük, hogy iskolánk élete zökkenőmentes lesz. A legnagyobb
meglepetésünkre Petra néni bejelentette, hogy felmond. Sajnálja, de úgy érzi, hogy
ezt a feladatot nem tudta maximálisan megoldani. Petra néni további munkájához sok
sikert kívánunk!
Ismét meg kellett oldanunk egy feladatot, hogy ki lesz a gyerekekkel házi feladat
íráskor, ki tölti velük a délutánokat. Gyorsan meg is találtuk a megoldást a Pécsváradi
Iskola vezetőségével és Kófiás Endrével. Így október második hetétől már munkába
is állt az új tanító néni, Simon Zsuzsanna személyében.
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A mindennapjaink nemcsak tanulásból állnak. Október 13- án Bergmann Marianna a
szokásos karácsonyi fotózásra jött hozzánk az iskolába. Ismét csodás fotókat
készített a gyerekekről.
Október még az a hónap, mikor ki tudjuk élvezni a jó időt. Így testnevelés óra keretein
belül ellátogattunk a gyerekekkel a játszótérre és a szabadtéri sportparkba.

A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönjük, hogy ismét támogattak
bennünket. Most egy nagyobb méretű tükör megvásárlásában voltak a
segítségünkre, hogy még hatékonyabbak legyenek a fejlesztések, logopédiai
foglalkozásaink.
Az őszi szünetben remélem minden kisdiák jól kipiheni magát. Hisz a szünetről
visszatérve sok – sok feladat vár ránk a tanulás mellett.
Darmosné Gyenis Valéria – tanító
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
Egyesületünk október 23-án rendezte meg a II. Német Nemzetiségi Napot.
Az egyesület elnöke egy pár szóval elmesélte, hogy régen a hét egyes napjain
általában ugyan azokat az ételeket főzték és ugyan azokat az alapanyagokat
használták, amit maguk termeltek meg pl. bab, burgonya káposzta stb.
Az egyesület tagjaiból 18 fő
készített valamilyen sváb
ételt vagy süteményt.
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Az ételek kóstolása
után Millich házaspár
és a Himesházai
Sonnenblumen kórus
valamint
a
Bólyi
Harmonika Kamaraegyüttes
műsorát
láthattuk és nem
maradhatott el a
zenés barkóba játék
sem, ahol sálak és
pólók
voltak
a
jutalmak.
A kellemes őszi délutánon egyesületi tagjainkon kívül több nagypalli lakós,
intézményeink pedagógusai, valamint Pécsváradról Kovács József és felesége és
Balla László és felesége is meglátogatta rendezvényünket.
Rendezvényünk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
pályázatán elnyert „Rendezvénysorozat a Nagypalli népi
hagyományok jegyében” első rendezvénye volt.
A rendezvény nagyon jól sikerült.

Egyesületünk a hagyományos Márton napi vacsora estet
2021. november 13-án, szombaton 17 órától tartja a
kultúrházban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel
várjuk.
A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.

Bérces Boldizsárné - elnök
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Kedves Könyvtárlátogatók!
Ferenczy Hanna: November című versével szeretnék rávilágítani arra, hogy
megkezdődött az évnek azon szakasza (vagy talán már korábban is…), amikor már
bizony, ha kinézünk az ablakon a jó meleg szobából, azt gondoljuk, jó idő van kint…
De sajnos nagyon hamar rádöbbenünk arra, hűvös az idő, jól fel kell öltözni!
Ne higgyetek a fénynek,
a langyos déli szélnek,
ne higgyetek, ti fák!
Aludjatok el halkan,
a párálló avarban
félignyílt ibolyák.
Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta,
most játszik álnokul.

Hiába zöld a pázsit,
Már a november jár itt,
S mire bealkonyul –
Köd gyűjt vámot a tájról,
s a tétovázó fákról
– mint szédült, vak szeszély –
leszaggat minden éket,
és szétdúl minden szépet
a novemberi éj.

Ezzel együtt, az őszi munkálatok is megkezdődnek a ház körül, hiszen a fák ledobják
lombkoronájukat, összetakarítjuk az udvart, téliesítünk.
De ne felejtkezzünk el a dolgok jó oldaláról sem, a novemberi hónap számos jó kis
programot rejteget. Idősek napi ünnepség, Márton napi felvonulás, ádventi vásár…
Ha pedig már hazaértünk a jó meleg szobába, és szeretnénk bevackolni magunkat
egy jó kis könyv társaságában, nagyon sok szeretettel várok mindenkit a
KÖNYVTÁRBA! Könyvállományunk folyamatosan bővül, kéréseket pedig igyekszem
minél előbb teljesíteni. Rengeteg rendelést adok le.
TALÁLKOZZUNK GYAKRABBAN, KÖNYVTÁRUNK MINDENKI ELŐTT NYITVA
ÁLL!
Tudjátok… A lejárt határidejű könyveket várom vissza!!!
Kedves Nagypalli lakosok!
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is szeretném megvalósítani
az ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM-ot. Várom a
jelentkezéseket az Adventi ablakdíszítésre.
December 1.-24-ig, a kiválasztott napon
díszítsétek ki az ablakotokat úgy, hogy a dátum is jól látható
legyen!
Az elkészült ablakot lefotózom, és a facebook
oldalunkon mindenki számára láthatóvá teszem.
Jelentkezni nálam lehet facebookon, messengeren, illetve telefonon.
Kocza Ferencné Liza 70/628-6363
Kocza Ferencné – könyvtáros
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Márton – napi lampionos felvonulás
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
Márton nap alkalmából megendezett lampionos
felvonulásra.
Időpont: 2021. november 11. - csütörtök

Gyülekezzünk együtt fél 5-kor a Református Templom előtt, ahol zenés kísérettel
vonulunk a Kultúrházba. Ezt követően az iskolásokkal és óvodásokkal együtt
elevenítsük fel a Márton napi népszokásokat.
Tábortűz, libazsíros kenyér, meleg tea, forralt bor, puncs várja az érdeklődőket.
Mindenkit szeretettel várnunk!
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
Nagypalli óvodások és iskolások

Étkezési díj befizetési időpontok:

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre
November 10 szerda
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését, melyet továbbra is
Mihály János falugondnoknál tehetnek meg.
Megértésüket köszönjük!
Mihály Emese - élelmezésvezető
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Szeretettel hívunk mindenkit 2021. november 28-án advent első vasárnapján
14:00 órától megrendezésre kerülő kézműves karácsonyi vásárra és
játszóházra.
Az érdeklődök különböző kézműves foglalkozáson vehetnek
részt, valamint kézműves termékek vásárlására is lehetőség
lesz.
A karácsonyi manók, forró teával, punccsal, forralt borral, zsíros
kenyérrel és édességgel kínálnak mindenkit.
15:00 órától az óvodások és iskolások karácsonyi
műsorral kedveskednek.
17:00 órától a Fantáziapont - Csengőszó
zenés interaktív előadását láthatják. Az előadás
végén a Mikulás mindenkinek ajándékot ad.

A Nagypalli Kézműves Műhelyben készült termékek is megvásárolhatók lesznek.
Helyszín: Kézműves ház - Nagypall Szabadság u 5.
Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre!
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Nagypall
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület

Egyesületünk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
2 millió Ft támogatást nyert szakmai programok megvalósítására.
Az első szakmai program
A népi tárgyi kultúra feledésbe merülő tevékenységeinek
felélesztése.
A hét alkalom (mindig szombat) 9-17 óráig.
2021. december 4. Nagy Adventi készülődés
2022. január 15. 22. 29. február 5. 12. Közös téli időtöltés régen és ma
2022. március 5 Hagyományos húsvétváró
Kézműves tevékenységek sás megmunkálása, csuhé sodrás, szövés, tojásírás,
gyertyamártás.
A programokon való részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. A
foglalkozásokat tartja: Báling Aranka Népi Kismesterség oktató
Dékány-Szabó Ildikó Népi Iparművész
Négyes Tímea Népi Kismesterség Oktató
Bérces Boldizsárné - elnök

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasság
Keszler Bence és Dénes Diána

Halálozás
Lauer János élt 81 évet

13

2021. november

Kedves Gyerekek,
Kedves Szülők!
HÁZHOZ JÖN A MIKULÁS!!!
Ha szeretnétek, hogy hozzátok is ellátogasson december 5-én délután, kérem
jelezzétek nálam
(Kocza Ferencné) a 70/628-6363-as telefonszámon, vagy messengeren
NOVEMBER 30-ig!

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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