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Viszlát, mesevilág…. 
 
 

 
 

A nagycsoportos óvodások elbúcsúztak az óvodától, az 
óvó néniktől, a játékoktól és a kispajtásoktól. 

Szeptembertől várja őket az iskolapad. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Nagypall Község Önkormányzata 8/2005. (IX. 1.) rendelete 
szabályozza a helyi tűzgyújtási szabályokat. Kérjük a lakosság 
figyelmét, hogy az avar illetve a kerttéri hulladék égetését 
ennek megfelelően végezzék. 
 

 Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 
 

13. § 
 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó 
helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi 
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- 
vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet 
azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és 
meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe 
vehető. 

(7) Nagypall község területén – mezőgazdasági, illetve 
háztartási hulladék elégetése céljából – a tűzgyújtás május 
1-től szeptember 30-ig hétfőtől péntekig 6-17 óra között, 
július 1-től augusztus 31-ig szombaton 7-14 óra között  
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engedélyezett. Október 1-től április 30-ig a tűzgyújtás – az 
országos előírásokon túl- nem esik korlátozás alá. 

(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól 
a rendelet nem ad felmentést. 

 
 

VIRÁGOSÍTÁS 
 

Május 29.-én 
1100 tő egy-
nyári virágpa-
lánta kiülte-
tésére került sor 
a közterületeken 
és a közte-
metőben. A 
virágosítás a 

közfoglalkoz-
tatott női dol-
gozók munkáját 
dicséri. Vigyáz-
zunk együtt a 
virágokra, hogy 

a tarka ágyások mindig derűsen mosolyogjanak ránk. 
 
 

 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy augusztus 13.-án kedden 
10-19 óra között karbantartási munkák miatt 

 
GÁZSZÜNET 

 
lesz Nagypall község egész területén. 
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. május 1-től változás történt 
az ivóvíz szolgáltató személyében. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő Pécsvárad Vízmű Kft 
beolvadt a Mezőföldi Regionális Viziközmű Kft-be, mert a 
törvényi előírásoknak megfelelően csak az üzemeltethet ivóvíz 
szolgáltatást, aki legkevesebb 100 000 bekötéssel rendelkezik.  
Községünket a Pécsváradi Főmérnökség fogja ezután is 
üzemeltetni, tehát a lakosság részére az átállás nem okozhat 
fennakadásokat. A számlákon azonban már az új szolgáltató 
neve fog szerepelni.  

 
 
 

LEADER PÁLYÁZATI  HÍREK 
 

Mint arról már az előző számunkban értesülhettek a LEADER 
pályázaton a katolikus templom felújítására nyertünk 
támogatást. Azonban a Zengő-Duna Vidékfejlesztési Iroda 
újabb forráshoz jutott, így a falufejlesztésre benyújtott 
pályázatunk is a nyertes pályázatok között szerepel. Örömmel 
értesítjük a lakosságot, hogy a pályázat segítségével megújul a 
játszótér. A játékok szabványosítása mellett, fa pavilon, térkő-
burkolatbővítés, kandeláberek elhelyezése és új kerítés készül 
el. A beruházás 100%os intenzitással valósul meg, 6.700.000.-
Ft értékben még ez évben.  
 

 
 

Falunap és VIII. Pogácsafesztivál 
 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 2013. július 6-7.-én tartja hagyományos nyári 
fesztiválját. A részletes programról a júliusi számban 
olvashatnak. 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Ellátó központunk Pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár egy 
megbeszélés keretében gyűlést szervezett kistérségekre 
bontva. Pécsváradi kistérséghez tartozva 

számunkra május 09.-én tartottak egy 
konferencia megbeszélést. 

 
Az előadáson a jövőbeni tervekről, 
együttműködésről esett szó, valamint 
bevezetésre került a Baranya Háló 

fórum, melynek kezelését mutatták meg a 
kollégák. 

A Baranya Háló weblapnak az lesz a célja, 
hogy mindenki online megtudja nézni, hogy a 
számára épp kedvenc könyve készleten van-e az adott 
könyvtárban, illetve ha nincs raktáron mikor kerül 
megrendelésre, illetve mikor kerül vissza amennyiben csak 
kölcsönzés alatt van. 

 
Elérhetősége: www.baralib.hu 

 
Ellátmányunkban mivel közel 600 könyvről van szó és még 
maga a program is új számomra, így szíves türelmüket kérném, 
folyamatosan töltögetni fogom fel a készletünket. 
Az új könyvek érkezése miatt magam és egyben Csorba Győző 
Könyvtár nevében is elnézést kérünk, de átkerült a júniusi 
hónapra, mivel nem sikerült időben kiszállítani. Június második 
hetére megérkeznek a könyvek!  
 
A Nemzeti Geográfia (netgeo.hu) új sorozattal indult: a legjobb 
magyar népi iparművészeket mutatják be – mert céljuk továbbra 
is az értékközvetítés. A kiadvány első vendége: Báling Lászlóné 
Aranka népi iparművész. A kiadvány megtekinthető a Nagypalli 
Mozgókönyvtárban. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 
Ha háromszor ír meg valamit az 
ember, annak különös oka lehet. Van 
is. Ennek az életrajzi kötetnek a 
főszereplője is legalább háromszor kelt 
életre, és győzött filmvásznon, 
hanglemezeken, sikereit fölelevenítő 
utókori slágerbajnokok föllépésein. 
Karády Katalin legenda és mítosz lett. 
A kötetet Karády szerepeinek minden 
eddiginél részletesebb felsorolása és 
egy bőséges irodalomjegyzék egészíti 
ki.  
A(z) Karády - 100 (Könyv) szerzője 
Kelecsényi László. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitől hideg a hidegvérű? Milyenek a 
telivérek? Miért sunyja hátra a fülét a 
ló? Mit nevezünk csillagnak? Mi a 
rodeó? Hol száguldoznak a szabad 
musztángok? Miről nevezetes a 
lipicai? 
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Gyerekek között 
nagyban folyik a 
matricagyűjtögetés, 
Óceános illetve A 
mi Földünk című 
albumhoz lévő 
matricák között 
cserélgetnek a 
szorgos kis gyűjtö-
getők.  
 
Amennyiben Neked 
is van valamelyik 

albumod a könyvtárban lehetőséged van cserélgetésre.  
 
Könyvtár hírei a facebookon is elérhető:  
https://www.facebook.com/pages/Mozgó-Könyvtár-Nagypall/ 
 
Találkozzunk a könyvtárban!   

                                                                                           
Szávics Edina 

könyvtáros 
                                                                                                           

 
 
 
 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
 

 

Halálozás 
 

Schmidt Károlyné szül: Bérces Anna élt 59 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
A májusi hónap mozgalmas napokat hozott intézményünk 
életében. Május elsejére iskolánk fiú tanulói májusfát állítottak a 
lányoknak, akik tavaszi dalok éneklésével és körtánccal 
köszönték meg ezt a szép gesztust a fiúknak. 
 
Május 1-jén tanulóink is szerepeltek a Pince Galéria 
megnyitóján. A gyerekek népdalokat énekeltek, táncoltak és 
műsorukban eljátszottak egy májusfaállítást.  
 

Ebben a hó-
napban is el-
látogattunk a 

Tudásközpont 
gyermekkönyv-

tárába, ahol 
Rózsika néni 
könyvtáros már 
nagyon várt 
bennünket. A 
gyerekek megis-
merték „A kis 
herceg” befe-

jező részeit. Előzőleg mindenki kiszínezte a főszereplőt egy 
lapon és még üzenetet is küldtek tanulóink a hercegnek. Az 
üzenetek némelyike nagyon szépre és meghatóra sikerült. 
Rózsika néni is megdicsérte a gyerekeket és megígérte, hogy 
mindenki üzenetét elolvassa. Ezután elvitt bennünket a mínusz 
második emeletre, ahol azok a könyvek találhatók, amelyek már 
nem férnek a könyvtár felsőbb emeletein a könyvespolcokra. 
Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ezen az emeleten található a 
könyvraktár. Ez is nagy élmény volt a gyerekek számára, hisz itt 
a könyvespolcok síneken „közlekednek” és tekeréssel lehet 
ezeket megmozdítani. Végül újságokat és könyveket 
nézegettek a gyerekek, mivel a tanévben utolsó alkalommal 
jártunk a könyvtárban és könyvet már nem kölcsönzött senki. 
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Májusban papírt is gyűjtöttek tanulóink a községben.  A papír 
gyűjtésével a gyermekeket környezetünk megóvására 
ösztönözzük. A papír újrahasznosításával talán egy kicsit hozzá 
tud intézményünk járulni ahhoz, hogy minél több fát tudjunk 
megmenteni. A papírhulladék elszállításában nagy 
segítségünkre voltak Kasza Gábor és Kasza Gáborné, akik egy 
kisbusszal szállították el az összegyűjtött papírt a BIOKOM-hoz.  

 
Szeretném 
megköszön-
ni segítsé-
güket!  
20 500.Ft-ot 
sikerült ösz- 
szegyűjte-
nünk, ame-
lyet osztály- 
kirándulás 
alkalmával 
költünk el. 
 
 
 

 
Egyik péntek délután iskolánk tanulóit a holland házaspár 
Frouke és Eddy látta vendégül. Frouke-ék egy csodaszép 
stúdiót alakítottak ki házuk egy részében. Ezen a délutánon 
abban a helységben tanulóink képeket festettek. Előzőleg 
minden gyermek kiválasztott kedvenc meséjéből egy részletet, 
amelyet vászonra festettek. Frouke is segítette a gyerekeket a 
munkában, végül nagyon szépre sikerült mindenki alkotása. Az 
elkészült képeket mindenki haza is vihette, remélem, a 
gyerekszobák falait díszítik ezután.  A ”fárasztó” munka után 
nápolyi és bodzaszörp várta a gyerekeket, majd egy jót 
bújócskáztak Frouke-ék udvarában. 
 
 

9 

 



2013. június 
 

 
 
 
 
 
 
Stúdió- 
munka 
közben 
 
 
 
 
 

 
Gyermeknap alkalmával a nagypalli játszótéren vártuk az 
óvodásokat, alsó és felső tagozatosokat egy vidám délelőttre. 
Nagy örömünkre sokan el is jöttek. Akik részt vettek a 
programon, remélem nem unatkoztak. A gyermeknapot 
bemelegítéssel kezdték a gyerekek, amelyet Kató óvó néni 

tartott.  
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Majd ezután futóversenyen és kincskeresésen vehettek részt a 
gyerekek. Ezután csoki evő verseny következett, ahol két 
pálcával kellett enni a csokit. Anita néninél és Kató néninél 
labdás és karikás ügyességi versenyek várták a gyerekeket, 
Marika néninél zsákban ugrás és lepényevő versenyen 
mutathatták meg a gyerekek, hogy milyen ügyesek, Emőke 
néninél pedig lufi taposó verseny zajlott.  

 
A gyerekek kaptak egy-egy menetlevelet, ahol minden 
állomáson egy-egy pecsétet gyűjthettek. Aki összegyűjtötte 
mind a nyolc pecsétet, az teljesítette a gyermeknapi 
„próbatételt”. A résztvevők jutalomként egy-egy négyszínű tollat 
és egy jojót kaptak.  
Az ajándékokat a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
finanszírozta. Ezúton köszönjük hozzájárulásukat a 
gyermeknapi programhoz. Miután véget értek a játékok, 
elkészült a megérdemelt ebéd, amelyet a Nagypalli Nők 
Egyesülete készített el. Az egyesület öt tagjának, akik vállalták 
ezt a feladatat, ezúton köszönjük, hogy egy finom ebéddel 
örvendeztették meg a program résztvevőit.  
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Május 29-én iskolánk negyedik osztályosai részt vettek az 
Országos Kompetencia Felmérés megírásában. Remélem 
minden tanulónk legjobb tudása szerint oldotta meg a 
feladatokat.  
A sok program mellett, azért nagy figyelmet fordítottunk arra is, 
hogy az iskolai tananyagot sikerüljön a tanév végére befejezni. 
Ezekben a napokban megkezdődtek az év végi ismétlések, 
hiszen közelegnek az év végi felmérések és a már várva várt 
nyári szünet.  
 

Aszmann Róbertné - iskolavezető 
 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 
 
Május 1-én részt vettünk a Pincegaléria megnyitón. 
Óvodásaink magyar népviseletben gyermektáncokat adtak elő. 
A szereplésért buborékfújót kaptak ajándékba Frauke 
asszonytól. 
Május 3-án tartottuk anyák napi ünnepségünket az óvodában.  

 
 
 
Előző nap 
kókuszgo-
lyót készí-
tettek óvo-
dásaink az 

anyukák-
nak, ma-
máknak. 
 
 
 
 

A gyermekek nagyon nagy örömmel adták elő verseiket, 
dalaikat, dramatikus játékaikat az anyukáknak, nagymamáknak.  
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A műsor végén megajándékozták őket kis papír virágkosarukkal 
és a hajtogatott papírszívekkel, majd a kislányok fehér 
köténykében büszkén kínálták meg a vendégeket az általuk 
készített kókuszgolyóból. 
 
Május 7-én a Novum Könyvárusunktól 13.000 Ft értékű 
szakkönyv vásárlási utalványt kaptunk ajándékba. 
 
Május 8-án az ügyes anyák napi szereplés jutalmául a Sunyi 
Sörözőbe vittük jégkrémezni a gyermekeket. Óriási élmény volt, 
csocsózhattak is. Ebédig a játszótéren játszottunk. 
 
Május 13-án a Máltai Szeretetszolgálattól kekszcsomagot 
kaptak óvodásaink, melyet Kőszegi László adott át 
óvodánknak. 
 
Május 22-én kirándultunk a nagycsoportosokkal. Eredetileg a 
Mecsextrém Parkot terveztük be, de induláskor még szakadt az 
eső, így először a Plázába mentünk a Mosolyország 
Játszóházba, majd az Illés KFT boltjában Kinder tojást és 
chipset kaptak ajándékba. 

Ebédelni a 
Mc Donald-
ban voltunk, 
ahol a fiúk 
Happy Meal 
menüt ettek, 
és tetsző-
leges aján-
dék játékot 
választhattak 

hozzá. Ebéd 
után haza-

indulásunkig 
a Zsolnai negyed játszóterein játszottunk. 
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Május 25-én tartottuk Gyermeknapunkat az általános iskolával 
közösen. 

Kedves Nagypalliak! 
Az áprilisi cikkemben 
kértem a falu 
lakosságát, hogy aki 
facebook oldallal 
rendelkezik, lájkolja 
fotónkat  mellyel 
neveztünk a Mosoly-
ország Játszóház 
gyermeknapra meg-
hirdetett pályázatára. 
Ezúton is meg-
köszönöm a sok-sok 
lájkot, amit Önöktől 
(Tőletek) kaptunk!  

 
Május 25-ig volt lehetőség a szavazásra. Sokáig első helyen 
álltunk, sajnos utolsó nap egy pécsi nagy óvoda megelőzött 
bennünket. Kissé csalódottak voltunk, de örültünk, hogy 
legalább egyik óvodásunk, Hári Petra győzött az egyéni 
nevezésben. 
Az eredményhirdetést követő napon azonban örömünkre az 
Egyesület elismerését fejezte ki felénk, hogy „aktívak és 
ügyesek voltunk”. Lehetővé tették 15 gyermek részére az első 
helyezettnek járó ingyenes részvételt a Mosolyország 
Játszóházban. 
Május 31-én kettős ünnepünk volt, a tanév zárása és a 
nagycsoportosok búcsúztatása. 
Az óvodai ballagás mindig szép élmény, ugyanakkor megható 
esemény. 
Ilyenkor nem csak a gyerekektől kell búcsút vennünk, hanem a 
szülőktől is, akikkel együtt örültünk és bánkódtunk, együtt 
dolgoztunk egy közös cél érdekében. 
Ünneplésünket az óvodában kezdtük, ahol elbúcsúztunk a 
szívünkhöz nőtt csöppségektől, majd a szülők búcsúztak el az 
óvoda dolgozóitól és az ottmaradó gyermekektől. 
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Óvodásaink ajándékba tarisznyát és emlékkönyvet kaptak, 
melyben összefoglaltuk kis óvodás élményeiket, valamint az 
óvoda dolgozóitól egy „tűtét” tele édességgel, írószerekkel. 
 

 
 

Ezután felcsendült a ballagási ének  a kis csilingelő 
hangocskákon és az apró kis kezek búcsút intettek az óvoda 
ismerős falainak. 
Az évzáró-és ballagó műsort a kultúrházban adták elő 
óvodásaink. 
Június 3-tól (hétfőtől) megkezdődik óvodánkban a nyári élet.  
Az óvodában a NYÁRI SZÜNET 2013.augusztus 5-augusztus 
31-ig tart. Szünet utáni első munkanap: 2013.szeptember 2. 
Az óvoda konyhája augusztus 12-től 31-ig zárva lesz. Az első 
munkanap szeptember 2. 
Minden kedves Olvasónknak kívánok nagyon szép nyarat, 
élményekben gazdag vakációt, felnőtteknek-gyermekeknek 
egyaránt! 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
országos digitális átállásról szóló hirdetménye 

 
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót 
néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg 
hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és 
mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió 
műsorait látják előfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy műholdas 
szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, 
annak az átállás során nincs teendője. 
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások 
hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális 
műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális 
technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.    
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez 
Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális 
levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel 
rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) 
készülék, úgynevezett set-top-boksz szükséges. Fontos tehát, 
hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-
top-boksz segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas 
a digitális jelek vételére. A legmodernebb tévéknél pedig külön 
set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a 
megfelelő digitális vevőegységet.  
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne 
látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, 
IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára. 

Baranya megye lekapcsolási illetve átállási időpontja 
2013. október 31. 

Ezen időpontig kell tehát alkalmassá tenni az érintettek 
készülékeit a digitális adás vételére. 
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