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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Elballagtak a negyedik osztályos tanulóink
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Fejlesztési hírek
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szabadság u. 26. szám alatti épületünk
felújítási munkái a végéhez közelednek.
Az önkormányzati hivatalba az ügyfélfogadás ismét a régi, de megújult helyén várja
a lakosságot. A kultúrház festési munkáit és kisebb simításokat kell még elvégezni,
azonban már látható a kívül-belül megújult épületkomplexumunk új arculata.
A kultúrházba az új függönyöket és kiegészítőket a Kézműves Házban készítik el.
Köszönjük az önkormányzati hivatal dolgozóinak a felújítás ideje alatti munkájukat,
melyet sok alkalommal erőn felül teljesítettek az ideiglenesen kialakított hivatalban,
valamint saját otthonukban.
Köszönjük az óvoda dolgozóinak és a gyermekek türelmét is. A megújult környezet
és udvar reméljük kárpótolja a legkisebbeket.
Köszönjük Mihály János falugondnoknak, Kocza Ferencné Lizának és Ripszám
Veronikának a munkáját, akik mindvégig segítették a felújítás alatti pakolásokat,
iratmozgatásokat.
Köszönjük a lakosság türelmét és megértését is!
Az épület ünnepélyes átadása 2021. július 30.-án pénteken lesz.
Önkormányzatunk újabb sikeres pályázatot nyújtott be, mellyel a Petőfi utcai utak III.
szakaszát, valamint a temetőhöz vezető utat tudjuk felújítani. A Belügyminisztérium
által meghirdetett belterületi utak felújítása pályázaton 16,2M Ft támogatást nyertünk
el.
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően
felújításra kerül a Szabadság u. 61. számú ingatlanunk kapuja valamint új járda készül
az épület bejáratáig.
Az új építési telkeknél a földutat az önkormányzat önerőből kavicsszórással a nyár
folyamán megerősíti. Az új utcanév mely a bekötő úton lévő négy telket- ingatlant érint
Szilva utca lesz.
Grátz Erika
polgármester
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ANYAKÖNYVI HIREK
HÁZASSÁGKÖTÉS
Féth Renáta és Borbás Dániel

HALÁLOZÁS
Szakály Imréné élt 69 évet

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
A június egy szuper hónap, hiszen beindul a nyár, az emberek jó hangulata visszatér,
és ezek mind-mind pozitív átalakulásokat hoznak. A nyár a vidámság, a jókedv és a
felszabadultság évszaka. A gyerekeknek a nyár nyújtja a legtöbb örömet és
vidámságot, itt a nyaralások ideje a vízparton, a hegyekben. Az iskolákban már
kicsengettek, és elkezdődött a vakáció. Az óvodában kicsit más a helyzet, de a nyár
eljövetele, a pihenés megkezdése itt-ott érződik már.
Kihasználunk minden olyan lehetőséget, amely élményt, örömet és boldog időtöltést
nyújt az óvodába járó gyermekeknek. Fontosnak érezzük, hogy sok új élménnyel
gazdagítsuk a gyermekek lelkét. Kirándultunk, pancsoltunk, sarat dagasztottunk,
játszottunk az iskolaudvarban, a parkban, közben napi néhány perces próbával
készülődünk az évzáró-és ballagó műsorunkra.
Június 10-én „Minden, ami a gyerek kezébe való” felirattal az Oviland Kft-től nagyon
jó minőségű írószer csomagot kaptunk ajándékba.
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Június 11-én a dm „Nap gyermekei” pályázatban való kreatív részvételünkért dicsérő
levélben részesültünk, megköszönték munkánkat és érdeklődésünket a pályázatuk
iránt. Levelük mellett vehettük át a témához kapcsolódó termékbeli támogatásukat is.
Pályázati munkánk fotóját elküldtük megtekintésre a Rovitex Homedeco Kft
csapatának is, (hisz az anyagokat ők biztosították nekünk), melyre a következő
választ kaptuk tőlük:
„Kedves Mária! Nagyon örülünk, szuper jó ötlet! Sok szép élményt és jókedvet
kívánunk Önöknek és a gyerekeknek! Üdvözlettel: a Rovitex csapata nevében Markó
Zsuzsanna”
Június 15-én a pécsváradi Gondozási Központ vezetőjének meghívására részt
vettünk az Idősek Juniálisán, ahol műsorral kedveskedtünk az otthon lakóinak.
Viszonzásul az „igazi juniális környezetben” vendégfogadásban részesültünk,
limonádéval, muffinnal kedveskedtek apróságainknak.
Június 17-én Zöld ovi projektnapot tartottunk, melyen részt vett a Pécsett működő
Öko- Kuckó Oktatóterem és Játszóház vezetője és munkatársa, akik a régió Zöld
óvodáit interaktív környezeti foglalkozások megtartásával is segítik. Programunkon
gyermekeink hulladék-és természetes anyagokból csodálatos alkotásokat
készítettek, majd Játszóház keretében kipróbálhatták a környezetvédelmi játékokat.
Erre az alkalomra ovisainkkal közösen gyümölcstálat készítettünk.
Az Apák Napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján
ünneplik. Ilyenkor emlékezünk az apákra, nagyapákra, dédpapákra. Erre az
alkalomra ajándékkal kedveskedtünk az Apukáknak. Verset is tanultunk.
Június 21-e a Zene Világnapja. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a
nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. Így tettünk mi is. Különféle
zenei művek meghallgatásával tisztelegtünk e napnak. A zene ünnepét 1982-ben
tartották meg először, Franciaországban.
Június 24-én Székelyszabarba kirándultunk, a Natúr Életmód Tanyára. Az erdő
mellett felépült gazdasági
udvar, lakóépület és a pajtamúzeum elmúlt korok népi
iparos munkáinak eszközeit
és berendezéseit szemlélteti.
A
tanyához
kapcsolódó
domboldalban fekvő őslegelő
terített asztal a gazdaság
állatainak.
Náluk
jól
megférnek egymás mellett a
mangalica malacok, juhok,
kecskék, parlagi szamarak,
magyar óriásnyulak és a
számtalan hazai baromfi faj
népes serege. Látogatásunk
alkalmával ebbe a különleges
életközösségbe pillanthattunk
be. Megismerhettük és megtapasztalhattuk azt, hogy milyen volt az élet korábban,
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őseink idején, amikor még lassabban zajlottak a mindennapok, amikor még
szorosabb kölcsönhatásban élt együtt az ember az őt körülvevő természetes
környezetével. Kirándulásunk alkalmával az alábbi csoportos programokat
igényeltük: - udvarlátogatás- tanya bemutatása, - őshonos állatok megtekintése, tojásgyűjtés, -baromfi etetés, -szamaragolás, ez utóbbi a délelőttünk csúcspontja volt.
Június
29-én
Pécsre
utaztunk a Plázába, a
klimatizált
Buborék
Játszóházba, ahol egy
emlékezetes, fergeteges,
tengernyi
élményekkel
gazdag délelőtt töltöttünk el
gyermekeinkkel.
A Boldogórákat nagyon
szerették gyermekeink és
mi, óvodapedagógusok is.
Ebben a hónapban a
„Fenntartható boldogság”
témát dolgoztuk fel.
A
tavalyi és az idei tanévre a
„Boldog
Óvoda”
címet
követően már az „Örökös Boldog Óvoda” címet is elnyertük. Ezt a titulust minden
évben meg kell pályázni. Tervezzük, hogy a kiírást követően a 2021-2022-es tanévre
is benyújtjuk pályázatunkat az „Örökös Boldog Ovi” cím megújítására. Mi
óvodapedagógusok mindig arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és
élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a
gyermekekben a derűt és az életszeretetet.
A nyár folyamán már hagyománnyá vált óvodánkban a levendulás keksz sütése.
Nagy izgalommal és lelkesedéssel dolgoztak a kicsik. Morzsoltak, kevertek-kavartak,
gyúrtak, gyömöszöltek és lapítottak. Ebéd utáni desszertként jóízűen fogyasztották
az elkészült süteményt.
Egy forró délelőttön, június 30-án a könyvtárba is ellátogattunk. Liza könyvtáros néni
nagy szeretettel fogadott bennünket. A hűs falak között mesét olvastunk
gyermekeinknek, majd a kisfiúk autós, traktoros könyveket nézegettek, a kislányok
pedig fejlesztő újságokban színeztek, rajzoltak.
Úgy gondolom egy boldog nyárnak nézhetünk mind elébe, ki-ki képes lesz feldolgozni
az elmúlt időszak járványügyi veszteségeit, vigyázzunk magunkra és az
egészségünkre!
Olvasóimnak boldog, élményekben és sok-sok pihenésben gazdag szép nyarat,
feltöltődést kívánok!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
Érzelmekben és élményekben gazdag júniust hagytunk magunk mögött. Ez az a
hónap, mikor beindul a nyár, visszatér
az emberekbe a jó hangulat, és ami a
legfontosabb a gyerekeknek, az nem
más, mint az, hogy kezdetét veszi a
várva várt VAKÁCIÓ! A tanulás utolsó
hajrájában
beiktattuk
az
osztálykirándulást is. Június 4-én
Pécsre az Állatkertbe mentük. Itt egy
kellemes délelőttöt töltöttünk el együtt,
kellemesen
elfáradva.
Miután
megéheztünk, a Mc Donalds –ban
ebédeltünk és levezetésképpen a
Zsolnay – Negyedben játszottunk egy
nagyot.
Kellemesen
elfáradva
szálltunk vissza Gábor bácsihoz a
buszba. Mivel az iskolába csak jó
gyerekek járnak és jó tanulók is
egyben, így meglepetésként június
11 – én ismét elmentünk kirándulni.
Úticélunk,
kedves
kolleganőm,
Zsuzsa néni délelőtti munkahelye
volt, azaz a Pécsváradi Vár.
Körbevezetett bennünket, szuper
történeteket mesélt nekünk, valamint
játszottunk
is
egy
kicsit.
A
kirándulásainkat támogatta a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat, amit
nagyon köszönünk!
Úgy gondolom, hogy egy elég nehéz tanévet tudhatunk magunk mögött. Nemcsak a
gyerekeknek, szülőknek, de még nekünk pedagógusoknak is új helyzettel és
kihívásokkal kellett szembe néznünk. Ezeket a feladatokat mindenki jól teljesítette.
Június 15-én lezártuk a 2020/2021 -es tanévet. Ezen a napon tartottuk tanévzáró
illetve ballagási műsorunkat. Három 4. osztályos tanuló búcsúzott az iskolától. Ketten
Geresdlakon, egy pedig Pécsváradon folytatja tanulmányait az ötödik osztályban. A
nehéz év ellenére kitűnő tanulóink is voltak. Első osztályban : Gulyás Emma Nóra és

2021. július
Majdics Míra, harmadik osztályban: Füllér Gergő Zoltán, negyedik osztályban pedig
Szabó Vivien. Még egyszer gratulálok mindenkinek a szép bizonyítványhoz!
A tanévzáró nem telhetett el a köszönetnyilvánítás nélkül, melyet az újságolvasókkal
is szeretnénk megosztani. Köszönöm a sok segítséget és a bizalmat a pécsváradi
iskola igazgatóságának, Kófiás Endre tanügyi referensünknek, a tankerületnek és
Grátz
Erika
polgármester
asszonynak!
Köszönöm
Nagypall
Község
Önkormányzatának, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy
terveink megvalósításában mindig mellettünk álltak! Köszönjük a Nagypalli
Értékteremtő Program dolgozóinak és könyvtárosunknak Kocza Ferencné Lizának a
sok segítséget! Köszönjük a konyhás néniknek, hogy mindig finom ebéddel vártak
bennünket! Köszönjük Bérces Erzsi néninek, hogy mindig minden jóval ellátott
bennünket! Köszönjük Detti néninek az egész éves hitoktatói munkáját! Rumszauer
Gábornak, hogy mindig rendelkezésünkre állt a busszal és szívesen elvitt bennünket
bárhová! Ripszám Veronikának köszönjük, hogy mindig odafigyelt ránk és tiszta
környezetet biztosított számunkra! Köszönöm Bősz Zoltánnénak, Zsuzsa néninek,
hogy elvállalta a délutáni napköziket! Végül, de nem utosló sorban köszönöm a
fejlesztőpedagógusoknak és kolléganőimnek a sok segítséget és kitartó munkájukat!
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést és feltöltődést kívánok! Találkozunk a
következő tanévben!
Egy kis házi feladatot adnék nyárra a gyerekeknek!
Akár a szülők is
csatlakozhatnak a házi feladat elvégzéséhez!

•
•
•
•
•
•

NYÁRI TENNIVALÓK!!!
• Mezitláb sétálni
• Sok fagyit enni
• Sokat olvasni
• Sokat aludni
• Aszfaltra rajzolni
• Szappanbuborékot fújni
• Sárkányt eregetni
• Biciklizni, gőrdeszkázni
Semmit tenni, dinnyét enni
Kertmoziba menni
Hullócsillagot nézni
Strandolni, vízben
lubickolni
Nyári esőben bőrig ázni
Várni a szivárványt

Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyárra!
Darmosné Gyenis Valéria - tanító
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Kedves Könyvtártagok!
Végre itt a nyár! Amit már annyira vártunk. Mostanra már számos
lehetőség nyílik meg előttünk, hiszen nem csak kirándulni mehetünk,
de bizonyos feltételek mellett rengeteg helyre ellátogathatunk, pl.
strandra, moziba, színházba, állatkertbe, rendezvényekre, vagy csak
a kertbe.
Viszont, ha valakinek nincs kedve kimozdulni otthonról, sem a házból, ha csak
szeretne elvonulni a jó hűs szobába, javasolnám egy jó kis regény elolvasását, amit
előzőleg a könyvtárból kikölcsönzött. Sok új könyvünk érkezik folyamatosan,
garantálom, hogy mindenki megtalálja a kedvéhez való regényt, szakkönyvet,
mesekönyvet.
Szabó Lőrinc: Nyár
Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.
Nagypall lakóinak június hónapban kínáltam egy kirándulási lehetőséget, melyet a
Nemzeti Művelődési Intézet biztosított Lakitelekre. Az egész napos program költsége
mindössze 500 Ft volt fejenként, ami magába foglalta az utazást, egy színházi
előadást, és egy ebédet frissítővel. Több jelentkező is volt, és aki részt vett az
utazáson, úgy gondolom, még a nagy hőség ellenére is jól érezte magát. (Ha kapok
fotókat, mindenképpen felteszem a Nagypalli Könyvtár facebook oldalára.)
Emlékeztetőül a könyvtár nyitvatartása:
Kedd, szerda: 8-12-ig
Csütörtök: 14-18-ig
Várok Mindenkit sok szeretettel! A lejárt határidejű könyvekkel együtt!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Elkészült a Kézműves Háznál a foglalkozó szoba, melyet
egyesületünk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása címén nyertünk el. Az istálló épület átalakítása
szigetelése, korszerűsítése 5.707.674.-Ft-ba került, melyet
100%-ban pályázaton nyertünk el.
A nyári felnőtt és gyerek táborokat már az új helyen fogjuk
megtartani.
A Csóri pályázatnak köszönhetően nagyon sok , szép alkotással újjal és régivel
gyarapodott a kiállítási anyagunk. Hamarosan elkészül a kiállításból egy új katalógus.
Július 2-án a kiállítási képekből Tihanyban lesz egy kiállítás.
Szeretnék köszönetet mondani Nagyházi Sándornak, aki ellenszolgáltatás nélkül a
Csóri pályázaton nyert világító testeket a kiállító szobákban felszerelt.
Bérces Boldizsárné – elnök
Nagypalli Magyar Német Barátság Klub
Egyesületünk a Nemzetiségi Civil szervezetek
pályázatán nyert a működési költségekhez 400.000.Ft támogatást. A támogatásból 100.000.-Ft értékben
a Falumúzeumban lévő népviseleti ruhákhoz
öltöztető bábukat vásároltunk. Kettő magyar és kettő
német népviseletbe lett fel öltöztetve.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
pályázaton még az elmúlt évben nyertünk támogatást melyen
a kultúrházba 80 db széket és 10 db bankett asztal vásároltunk.
Az eszközök beszerzési értéke 1.594.800.-Ft volt, melyet
100%ban finanszíroztak.

Reméljük, hogy a harmadik negyed évi összejövetelünket, valamint az elmúlt évben
elmaradt jubileumi ünnepségünket már a megújult kultúrházban tudjuk megtartani.
Bérces Boldizsárné - elnök
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Étkezési díj befizetési időpontok
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban szedi
be:
Július 14. szerda

Étkezési igényüket (lemondás, igénylés) a tárgy napot megelőző napon 13:00 óráig
tehetik meg.
Megértésüket köszönjük!

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

