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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 

 
Május 30-án kirándultunk a Székelyszabari „Natúr életmód tanyára”. 
Reisz József és német származású felesége Jutta ismételten nagyon-nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. A gyermekek ujjongva fedezték fel a már ismert, 
kedvenc helyeket ( széna hotel, boszorkány tanya, mezítlábas pálya stb.). A nap 
csúcspontja a „csacsigolás” volt. 
 

 
 
Május 31-én magyar és német gyermektáncokkal szerepeltünk a nagypalli 
„Kapunyitogató” programon. 
 
Óvodánkban júniustól megkezdődött a nyári udvari élet. 
Ezt az időszakot a sokmozgásos játékok, közlekedési játékok (motorozás), 
homokozás, napozás jellemzi. Sok testkontaktust fejlesztő játékot játszunk. Így a 
kicsit zárkózottabb gyerekek is könnyebben feloldódnak. Szinte minden időnket az 
udvaron töltjük, ha nem esik az eső. Tízórai után már kint várja a gyerekeket a sok-
sok homokozó játék, a faasztalon az asztali játékok, az udvarra készített célba dobó 
játékok, az ugró iskolák, a labdák, a kivitt tornaszerek, dömperek, motorok. Mindig 
van az udvaron egy csendes, nyugodt hely, ahova a gyerekek félrevonulhatnak 
könyvet nézegetni, beszélgetni. Nagyon szívesen bújnak a kis faházba, egész kis 
kunyhót alakítanak ki benne. Sok dalos játékot játszunk az udvaron és rossz idő 
esetén a csoportszobában is.   
A mindennapi rajzolás, barkácsolás sem maradhat el nyáron, készítettünk Kinder 
tojás tartóból méhecskéket, színes papírból papírforgókat stb. 
Tervezzük még papírsárkány készítését, melyen mind az elkészítés, mind a 
kipróbálás izgalmában minden gyermek tevékenyen részt vehet. 
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Június 21-ére meghívást kaptunk a Fazekasbodai falunapra a Fazekasbodai Német 
Önkormányzattól. 
Csöppségeink ügyesen, bátran eltáncolták az új táncokat is, melyeket már a 
Nagypalli falunapra gyakoroltunk. Jól érezték magukat a műsoron és utána is. A 
fellépésért tábla csokit, dobozos üdítőt, pogácsát kaptak ajándékba gyermekeink, 
valamint meghívást az esti babgulyásra. 
 
Június 24-én Mohácsra kirándultunk a nagycsoportosokkal. 
 Programjaink voltak: 
- Busó udvar látogatása 
- Kompozás a mohácsi szigetre és vissza 
- Fagyizás a Szekeres cukrászdában 
 
 

Sajnos az eső miatt elmaradt a Rókus óvoda látogatása, mely szintén tervben volt. 
Az ovi torna pályájukat szerettük volna kipróbálni,és egy közös játékra is 
meghívásunk volt, de majd pótoljuk valamikor az elkövetkező tanévben. 
A Busó udvarban először egy filmet tekintettük meg közösen a Busójárásról, majd 
megnéztük a múzeumot, kiállításokat. A busóálarc faragását is minden gyermek 
kipróbálhatta. Szimpatikusak voltak óvodásaink az ott dolgozóknak,le is fotózták 
érdeklődő gyermekeinket. 
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A szülői szervezet ajándéka volt minden nagycsoportos részére 1-1 kereplő, melyet 
szintén a Busó udvarban vásároltunk és ott az udvarban szaladgálva ki is 
próbálhatták. 
A gyermekek kérésére az óvodában a délutáni pihenő után is kerepelhettek az 
udvaron, közben a laptopról odaillő sokác zenét hallgattunk. 
Úgy gondolom a Busó udvar meglátogatásával felejthetetlen, csodálatos élményben 
volt részünk, mindenkinek ajánlanám a megtekintését amennyiben Mohácson 
járnak. 
Köszönjük Kófiás Endrének, hogy mindkét óvodai kirándulásra biztosította 
részünkre a buszt és Gábort, a sofőrt, akit a gyermekek már nagyon megszerettek. 
Grátz Erikának is köszönjük a buszt a székelyszabari kiránduláshoz és Sanyinak a 
sofőrködést! 
 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 
 
 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 
Ebben a tanévben iskolánk tanulói, június első hetében jártak utolsó alkalommal a 
Nagypalli Mozgó Könyvtárban. Lelkes tanulóink, akik nagyon szeretnek olvasni, a 
nyárra is kölcsönözhettek könyveket. Majd Edina néni aszfalt krétákat adott a 
gyerekeknek, amellyel tanulóink rögtön ki is „dekorálták” az iskola udvarát. 
 
Június második hetében úszóversenyen vett részt hét diákunk, amelyet a 
pécsváradi Általános Iskola rendezett meg. Következő tanulóink szerepeltek a 
megmérettetésen: 2. osztály: Dobszai Csilla, Laki Menyhért (hátúszásban 3. 
helyezett), Somogyvári Ivett, 3. osztály: Lasszer Réka, Molnár Fanni, 4. osztály: Gál 
Bálint, Laki Fülöp. Köszönöm a gyerekeknek a lelkesedést és a kitartást, mivel igen 
hosszúra nyúlt ennek a versenynek az ideje. 
 
Június 12-én osztálykiránduláson vett részt iskolánk. Ebben a tanévben Mohács volt 
az úti cél. Először is a város főterét jártuk körbe és megnéztük az ott található 
nevezetességeket. Majd a Busó udvarba látogattunk, ahol egy gyönyörű szép 
interaktív kiállítást nézhettünk meg.  
A kiállítás a busójárás egy-egy részletét mutatja be az érdeklődőknek és különböző 
hanghatásokkal eleveníti fel annak hangulatát. Életnagyságú busók, ördögszekeret 
húzó lovas kocsi, bödönhajó, sokác népviseletbe öltöztetett lányok is láthatók ezen 
a kiállításon. 
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Ezután Rosta Endre maszkfaragó népi iparművész műhelyét néztük meg 
közelebbről, ahol a gyerekek kipróbálhatták a fafaragás művészetét és egy busó 
maszkot is felpróbálhattak. 

 
Ezután a komp felé vettük 
az irányt, majd átutaztunk a 
Duna másik oldalára. Ott 
elfogyasztotta mindenki a 
reggel becsomagolt tízórait 
és mivel sok kis kellemetlen 
„vendég” (szúnyogokra 
gondolok) tartózkodott 
Újmohács környékén,  ezért 
a következő kompjárattal 
vissza is utaztunk 
Mohácsra. Majd fagyizás 
következett és a város 
legnagyobb játszóterén egy 
kis pihenés. Délután 
Sátorhelyre utaztunk, ahol 
megtekintettük a Mohácsi 
Történelmi Emlékhelyet.  
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Először is egy kis séta után, a gyerekeknek alkalmuk nyílt arra, hogy kipróbálják az 
íjászkodást. A gyerekek felülhettek egy-egy falóra és arról kellett eltalálniuk nyíllal 
egy lufit. Ez a próbálkozás nagyon tetszett a gyerekeknek és voltak ügyesebbek is 
köztük. Majd ezután megismerkedhettek az 1526. augusztus 29-ei mohácsi csata 
történetével. Idegenvezetőnk igen gyermekközpontúan és meseszerűen mondta el 
az akkori csata elképzelt eseményeit. Majd a szabadban található temetőben 
elhelyezett kopjafákat néztük meg és megfejtettük az azokon látható írásokat. 
Közben harangot is kongattak a gyerekek. Végül egy fegyverbemutatón vettünk 
részt, ahol az eszközöket a kezükbe is vehették. A bátrabbaknak ez is igen 
érdekesnek bizonyult, de néhány lánykának ez csöppet sem volt érdekfeszítő. A 
kirándulást a Szent Miklós Vízimalomnál folytattuk, amelyet 2007 óta újítottak fel és 
csinosítgatnak évről évre. Ott megismerkedhettünk a malom és a gabona őrlésének 
történetével. Sőt, meg is néztük a malmot működés közben. Utolsó állomásként 
megnéztük  II. Lajos király emlékére állított emlékművet, majd következett a haza 
utazás.  
 

 
 
A kirándulásra kettő busszal utaztunk, amelyeket Nagyházi Sándor és Rumszauer 
Gábor vezettek. Ezúton szeretném megköszönni aznapi munkájukat! Szeretném 
megköszönni Grátz Erika Polgármester Asszonynak, hogy a falubuszt, Kófiás Endre 
Zsoltnak a Pécsváradi Tankerület Igazgatójának pedig azt, hogy az iskolabuszt a 
rendelkezésünkre bocsátották. Köszönjük! 
Júniusban a Német Kisebbségi Önkormányzat 25 000 Ft-os támogatást biztosított 
iskolánk részére. Az összeg egy részét osztálykirándulásunkra költöttük el, a 
fennmaradó összegből pedig taneszközöket fogunk vásárolni. Köszönjük a 
támogatást! 
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Június 13-án lezártuk a 2013/2014-es tanévet. Elballagtak 4. osztályos tanulóink: 
Balogh Adrienn, Dékány- Szabó Maja, Gál Bálint, Haraszti Lilla, Laki Fülöp. 
Remélem „új” iskolájukban is megállják majd a helyüket! Elérkezett újra a nagybetűs 
nyári szünet a pihenés ideje. Köszönöm kolléganőimnek Kajos Valériának és 
Németh Anitának a tanévben nyújtott áldozatos munkájukat! Kívánok nekik, 
diákjainknak és minden kedves Olvasónak kellemes nyarat, és jó pihenést! 
 
                                                                                                       Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény vezető 
 
 

 
 

MOZGÓKÖNYVTÁR 
JÚLIUSI KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Harmadik alkalommal jöttek hozzám a Nagypalli Általános Iskolások Könyvtári nyílt 
napra. A mai könyvtárórát, a gyerekek legnagyobb örömére a szabadban tartottuk 
meg. Párszóban kis előadást tartottam a tanulóknak, majd kezdődhetett a nem 
mindennapi nyílt nap.  
Diákok a szokásos könyvtárkölcsönzésen felül "szabad foglalkozásban " is részt 
vehettek. Fenntartónk Csorba Győző Könyvtár által kapott játékokat végre teljesen 
kihasználhattunk. Mindenki talált kedvére valót. 
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Nyilvános számítógép érkezett a könyvtár részére, melyet a beiratkozók nyitva 
tartásidő alatt használhatnak, könyvtártagok részére az internetezés ingyenes. 
 
Nyáron is vár mindenkit a könyvtár. Gyerekeknek rendelkezésre állnak a társasok, a 
kártyajátékok a tollaslabda és természetesen a jó könyvek. 
 
Nyári nyitva tartás: 
Kedves Olvasóink! Könyvtárunk az alábbi nyitva tartással várja Önöket: 
Július 17.-18.-án ZÁRVA  
Augusztus: 7.-8.-án ZÁRVA 
Többi napra a szokásos nyitva tartás vonatkozik.  
Baranya is olvas játékunk továbbra is tart!  
Gyere be a könyvtárba és gyűjts pontokat értékes nyereményekért! 25 hét - 50 
nyeremény! A legtöbb pontot/pecsétet összegyűjtő olvasók és könyvtárak értékes 
nyereményekben részesülnek. A verseny díjazása korcsoportonként és 
könyvtáranként történik a játék végén. Eredményhirdetés: az Országos Könyvtári 
Napok keretében. 
 
 

Szávics Edina- könyvtáros 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
 

Az egyesület tagságának döntése alapján, június 28.-án szombaton egynapos 
kirándulást szerveztünk egy fürdést a festői környezetbe Magyarhertelendre ahol 
sok-sok medence és pihenő van kialakítva. 
Aki eljött nagyon jól érezte magát, és valószínű, hogy az idén még egyszer 
elmegyünk a Magyarhertelendi termálfürdőbe. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

EGYHÁZI HÍREK 
 
Mint ahogy arról már a korábbi számainkban is olvashattak olvasóink, megszépült a 
nagypalli katolikus templom. A felújításhoz a Pécsváradi Plébániahivatal LEADER a 
vidéki örökség megőrzése pályázaton nyert el 100%-os támogatásban 9.517.788.- 
Ft-ot. A kiviteli munkákat a templom épület felújításánál Benkő László vállalkozó, 
míg a dísz-kivilágítási munkákat a Simó Villamossági Kft végezte el. A műszaki 
ellenőr Winkler György építész volt. 
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A templom ünnepélyes megáldása június 19-én este 6 órakor lett megtartva. Az 
ünnepségen ismét megtelt kis templomunk, ahol Antal Géza apát megköszönte 

mindazok munkáját, aki az előszítésektől a befejezésig valamilyen módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy most itt ünnepelhetünk. Az ünnepségen dr. Udvardy 
György pécsi megyés püspök megáldotta a katolikus templom felújítási munkálatait. 
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Az ünnepség estjén megcsodálhattuk 
a díszkivilágított templomot is. 
Mindenkinek köszönöm, aki eljött és 
jelenlétével megtisztelte az 
ünnepséget. A szentmise után a 
Püspök Úrral és a vendégekkel egy 
kis kötetlen beszélgetést folytattunk a 
kultúrházban. 

Bérces Boldizsárné 
egyházközségi képviselő 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június 29.-én elsőáldozás volt a nagypalli katolikus templomban, ahol öt gyermek 
első alkalommal részesült az oltári szentség vételéből. 
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Falunap és IX. pogácsafesztivál 
2014. július 5-6 

 
 

 
JÚLIUS 5. SZOMBAT - FESZTIVÁLSÁTOR 

 
15:00 ÓRAKOR FESZTIVÁL MEGNYITÓ – KULTURÁLIS PROGRAM 

FELLÉPNEK: 
LIPPÓI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 

NAGYPALLI ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK 
MUSZTI ANITA ÉS TSCHEPPER ATTILA 

VESZELOVSZKI GÁBOR 
PÉCSI FORDAN TÁNCKLUB 

GYÖNGYÖSBOKRÉTA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET DECS 
 

19 ÓRÁTÓL BÁL – ZENE: HAROLD 
 

20:30 ÓRAKOR TOMBOLASORSOLÁS – FŐDÍJ: WELNESS HÉTVÉGE 
 

22:00 ÓRAKOR TŰZIJÁTÉK 
 

JÚLIUS 6. VASÁRNAP 
 

KÖZPARK 
14:00 ÓRAKOR TŰZGYÚJTÁS A FŐZŐVERSENYEN,  
POGÁCSÁK LEADÁSA ZSŰRIZÉSRE 
15 ÓRÁTÓL KULTURÁLIS MŰSOR 
FELLÉPNEK: 
STÍLUS HATÁROK NÉLKÜL EGYESÜLET 
PÉCSVÁRAD BIG BAND 
18:00 ÓRAKOR EREDMÉNYHÍRDETÉS, DÍJAK ÁTADÁSA 

 
FESZTIVÁLSÁTOR 
15:00 ÓRÁTÓL GYERMEKMŰSOR – VETÉLKEDŐ -  RIBIZLI BOHÓC 
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK – LÉGVÁR – LUFIHAJTOGATÁS – ARCFESTÉS 

 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 
NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS A NAGYPALLI MAGYAR-NÉMET BARÁTSÁG KLUB 
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A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület ez évben is megrendezi 
Nagypallon a hagyományos nyári kézműves tábort 

 

 
 

A tábor időpontja július 21-23 
 

Részvételi díj mely magába foglalja a foglalkozást és az ebéd költségeit: 
Felnőtt: 2000.-Ft/fő/nap 
Gyerek: 1200.-Ft/fő/nap 
 
Jelentkezés és részvételi díj befizetés határideje júl.15 
Jelentkezni lehet: Bérces Boldizsárné Erzsinél  
72/466-713   30/341-8006 
 

 
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/

