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Elballagtak nagycsoportos óvodásaink. 

Búcsút vettek az óvodától, az óvó néniktől, kispajtásoktól és a játékoktól. 
Szeptembertől várja őket az iskolapad. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és felújításokról 
 
Nagypall Község Önkormányzata 2017 évben pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16-
BA1-2017 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatra. A 
pályázaton a Szabadság u. 26 számú épületünk (óvoda, kultúrház, önkormányzati 
hivatal) energetikai felújítását céloztuk meg (homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, 
fűtéskorszerűsítés, megújuló energia kiépítése). A pályázat benyújtásakor a 
beruházás költsége 37,1 MFt volt, mely összeget 2019 évben megnyertünk. Ekkor 
már tudtuk, hogy a költségek az eltelt évek alatt megemelkedtek, ezért kértünk 
forráskiegészítést. A költségek jelenleg 48,6 MFt-ra emelkedtek meg. Ehhez kértünk 
5.6 MFt ráemelést a fennmaradó összeget 6 MFt-ot pedig az önkormányzat vállalta.  
Jelenleg a forrás ráemelés elbírálására várunk, hogy még ez évben tudjuk elkezdeni 
a beruházást. 
A Szabadság u. 26. számú ingatlanunkra további pályázatokat is nyújtottunk be, hogy 
épületünk kívül belül is megújuljon. 
Az óvoda udvar felújítására még az elmúlt évben megnyertük a Magyar Falu Program 
keretében a kért összeget, azonban még kivárunk a kivitelezési munkával melyet 
2020. december 31-ig kell elvégezni, mert először az épület felújítási munkáit kellene 
elvégezni. 
A kultúrház belső felújítására térelválasztó ajtó csere, belső festési munkák 
elvégzésére a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nyert 1475EFt 
támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától, azonban a felújítás elvégzését a 
külső nyílászárók cseréjét követően tudjuk elkezdeni. 
A kultúrház tornácainak cseréjére és a folyosó burkolására Nagypall Község 
Önkormányzata nyert 5MFt támogatást a LEADER Helyi felhívások közösségi tér 
kialakítása, felújítása pályázaton.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Önkormányzatunk ez évben is nyújtott be pályázatot a Petőfi utca visszamaradt 
útszakaszának a felújítására. Sajnos ez évben sem nyertünk az első körben. 
Pályázatunk tartaléklistára került. 
 
 

 
Grátz Erika - polgármester 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Örömmel jelentjük, hogy iskolánk elnyerte az Ökoiskola 
címet. Mit is jelent ez? Kisfaludy László helyettes 
államtitkár leveléből idézek: „Ökoiskola cím elismerése 
annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, 
melynek eredményeképpen tanulóik számára 
természetessé válik az egészség- és környezettudatos 
életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti 
igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti 
nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert 

problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók 
családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.” 
A következő tanévben még több figyelmet tudunk majd fordítani a gyerekek 
környezettudatos nevelésére. 
 
A nyári szünet közepén nehéz még az iskolai teendőkre gondolni, de hamarosan egy 
újabb kalandos tanév veszi kezdetét, melyre érdemes időben felkészülni. 
 
A tankönyveket augusztus 25-én (kedden) és 26-án (szerdán) 9:00-11:00 óráig haza 
lehet vinni, bekötni, ismerkedni velük. 
 
A tanév első napja szeptember 1. (kedd), az eddigi évekhez hasonlóan 7:30-kor 
találkozunk az iskolában, reggelizünk. 8 órakor egy rövid tájékoztatót tartunk, majd a 
délelőttöt ismerkedéssel, élménybeszámolóval, játékkal töltjük. 
 
A VAKÁCIÓ hátralévő idejére mindenkinek jó pihenést kívánok! 
 
 

Fischer Dóra – tanító 
 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 

Házasságkötés 
 
 

 
 
 
 

Bakó Vivien és Horváth László 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
A Nagypalli Kézműves Ház adott otthont 2020. 07. 13. és 17.között immár harmadik 
éve a Régi Mesterségek Egyesülete rendezésében az Országos Székkötő Tábornak. 

Az idei évben 
minden 

bizonytalan picit, 
így volt ez a mi 
rendezvényünkkel 
is, de a lelkes 
székkötőket nem 
tántorította el a 
vírus sem. Igaz 
idén csak egy 
összevont tábort 
hirdettünk meg 

meghívásos 
formában, az 

utolsó pillanatban, rohamszervezéssel. Ettől függetlenül minden résztvevő jól érezte 
magát, hasznos ismeretekkel gyarapodott és aktívan, alkotva töltötte el ezt az öt 
napot. Jövőre visszavárjuk mindannyiunkat! Reményeink szerint a következő nyáron 
egyészségesek leszünk mindannyian, és újra meghirdethetjük mindhárom 
alkotótáborunkat. 
 
Egyesületünk 2020. július 20-23 között tartotta a 
hagyományos nyári kézműves táborát gyerekeknek. 
A táborban a gyerekek kukoricacsuhéból készítettek 
pillangót, virágot, dióból virágkosarat. Gyöngyből 
angyalkát, szitakötőt, karkötőt fűztek. Levendulából 
bábot és babát varrtak, szalmából a nagyobb lányok 
kontytartót készíthettek. A táborozó gyerekek 
véleménye szerint is egy jó hangulatú, kreatív 
táborban vehettek részt. Néhány táborozó                                                    
gyermek véleménye:                                                                  „ 
Az idei tábor volt a legjobb, mert kevesen voltunk, sok 
mindent csináltunk és nem voltak a nagyobb lányok.”                                                                              
„Ez volt a legjobb tábor, ahol voltam.”                                                                  
„Én még új vagyok, de ez a világ legjobb tábora.”  
Dékány-Szabó Ildikó egyesületi tagunk csuhé kosarai 
megtekinthetők Budapesten a Duna Palotában, 2020. 
július 26.  – augusztus 15. között a Magyar 
Kézművesség 2020 kiállításán. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha - Kindergarten und Küche Pahl 

 
 
 
 

Kedves Olvasó! 
 
Végre újra visszatért az igazi nyári kánikula, de közben már eltelt az évszak nagy 
része, nyakunkon a nyárzáró augusztus és a mesés indián nyár. Legtöbben már 
javában nyaralnak, vagy szabadságukat töltik. Lassan véget ér az aktuális nevelési 
évünk, bár a feladatokból úgy érzem nem fogyunk ki sosem, sőt már a jövő tanév 
programjain, tervein törjük a fejünket. 
Nyári óvodai életünk során több alkalommal megfigyeléseket végeztünk. Megfigyeltük 
az időjárási jelenségeket: záporok, zivatarok, viharok, dörgés, villámlás jégeső 
szivárvány. A nap magasan jár az égen, és egyre melegebb van. Beszélgettünk az 
időjárásról, a nyaralásról, a nyári öltözködésről német nyelven is. A természet 
jellemzőit összehasonlítottuk a tavaszival, beszélgettünk az aratásról. Napocskákat 
barkácsoltunk, nyári dalokat énekeltünk. Az udvaron játszottunk árnyékunkkal. Az 
évszakhoz kapcsolódóan találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat is 
mondogattunk. Látogattunk könyvtárba, tartottunk gyümölcsnapokat, ünnepeltünk 
születés-és névnapokat. A forró napokon a bilibó játékokat megtöltöttük vízzel, 
„pancsoltunk”, a homokozóban saraztunk és vízi bombával célbadobós versenyt 
rendeztünk . Az aratásról a „Kis kombájn meséje” kapcsán beszélgettünk, képeket 
nézegettünk a különböző mezőgazdasági gépekről, valamint azok munkájáról. Az 
előző hónapban leszüretelt, megszárított és lemorzsolt levendulából levendula 
párnácskákat készítettünk, melyet a gyermekek haza is vihettek, hogy illatozzon az 
otthonukban. 
Fekete Péter, a Kultúráért felelős államtitkár elismerését fejezte ki intézményünknek 
egy Emléklappal a „Kincses Kulturóvoda 2020” pályázaton való részvételért, valamint 
óvodánk Pedagógiai Programjában és tevékenységében megjelenő kulturális értékek 
képviseletéért.  
2020. június 29-től 2020. július 5-ig nyári szünet volt az óvodában. Ekkor történt a 
konyha takarítása, fertőtlenítése, az óvoda teljes épületének takarítása a felújítási 
munkálatok után, valamint a játékok, eszközök fertőtlenítése. Gyermekeink július 6-
án vehették birtokba megújult óvodánkat, melyet mi magunk közt csak „kis 
ékszerdobozunknak” hívunk. Az „új ”ovinkat köszönjük Nagypall Község 
Önkormányzata nyertes pályázatának, a szép, színes gyermekszekrénysort, valamint 
a szőnyeget a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. A járványügyi 
készültség további fennállása miatt védelmi intézkedéseink között szerepel, hogy a 
szülők az óvoda épületén belül nem tartózkodhatnak, a gyermeküket érkezéskor a 
bejárati ajtóban szükségesek átadni az óvónőnek, illetve dajkának és délután 
ugyanígy veszik át. Az elkövetkező hónapokban is szigorú szabályokkal, fokozott  
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figyelemmel, kiemelt feladatként kezeljük környezetünk folyamatos tisztántartását, a 
személyi higiéné betartását. Ennek kapcsán a nagycsoportosok búcsúztatását 
óvodánk udvarán szerveztük. A ballagó óvodások szüleitől az óvoda zárt facebook 
csoportjában vettünk búcsút, Schmitter Hajnalkától az óvoda Szülői Szervezete 
elnőkétől azonban a ballagók műsora közben köszöntünk el. Nagypall Község 
Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásként 
ösztöndíjat nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Immár negyedik éve adja át 
Grátz Erika polgármester asszony az óvodától búcsúzó gyermekeknek a 
megérdemelt összeget és a vele járó emléklapot. A velünk töltött ovis évek fotóiból 
Jagados Dominika egy filmet állított össze. Meghatottan elevenítettük fel a búcsúzó 
óvodásaink emlékképeit. Ünnepségünk fénypontja az eddigi hagyományokat követve 
léggömb röptetés volt. A három iskolába készülő gyermek, az óvónénik és a dadus 
néni engedték fel lufijaikat a levegőbe. Feledhetetlen pillanat, és a ballagók kedvence 
is a látvány, amikor a lufik zenére egyszerre szállnak, és még sokáig láthatóak az 
égbolton. A már szintén hagyománnyá vált kerti partyval zártuk programunkat, mely 
alkalomra Zsuzsi óvónéni tortát sütött a ballagó gyermekek fotójával, a székelyszabari 
Illés Kft pedig isler süteménnyel kedveskedett. 
Rohamosan közeledik nyári óvodai életünk vége, és megkezdjük igazi, 2020-2021 
tanévi munkánkat. 
Köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, támogatta munkánkat a 
2019-2020-as nevelési évben! 
Kívánok Olvasóimnak, a Szülőknek, a Gyermekeknek további gyönyörű, napsugaras, 
boldog nyarat, sok szeretettel!  
   
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 

 
 

 

 
Kedves Könyvtártagok! 

 
Nagy Örömmel tölt el, hogy az elmúlt hónapban végre kinyithattam a könyvtár kapuit. 
Többen meg is látogattatok, hiszen ebbe a nagy nyári forróságban nincs is annál jobb, 
mint elbújni a hűvös szobába, és olvasni egy kicsit, vagy sokat. Persze ha az időnk 
engedi.  
Emlékeztetőül, a könyvtár nyitvatartása a következő képen alakul: 

KEDD: 8.00 – 12.00 
SZERDA: 8.00 – 12.00 

CSÜTÖRTÖK: 14.00 – 18.00 
Vannak új könyveink, regények, ifjúsági regények, mesekönyvek és szakkönyvek 
egyaránt. Igyekszem mindenkinek a kedvében járni, így ha esetleg van olyan könyv, 
amit szívesen olvasnátok, de nincs meg jelenleg nálunk, lehetőség van arra, hogy  
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megrendeljem, majd a Csorba Győző Könyvtár kiszállítja azt a részünkre. Vagyis 
várom az igényeket, a látogatókat, régieket és újakat egyaránt. 
Az előző hónapokhoz hasonlóan, most is felelevenítenék néhány jeles napot 
augusztusban is. 
Augusztus 1. – A forint bevezetésének napja 
A második világháború után, 1946. augusztus 1-jén vezették be a pengő helyett a mai 
forintot. Kibocsátáskor még arany alapú pénz volt. Értékét az 1927-es pengőhöz 
viszonyítva állapították meg: 1 pengő= 3,4 forint. A forint váltópénze a fillér lett, de ez 
1999 óta már nincs forgalomban. A forint Magyarország európai uniós csatlakozása 
után is megmaradt, várhatóan még sokáig forgalomban lesz. Kivonásának időpontja 
egyelőre még bizonytalan. 
Augusztus 8. – Kölcsey Ferenc születésének napja 
Költő, kritikus, politikus, szónok. Kölcsey Ferenc írta a Himnuszt, majd a költemény 
Erkel Ferenc megzenésítésében nemzeti himnuszunk lett. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 
(részlet) 

 
Isten, áldd meg a magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 

Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

 
 
Augusztus 13. – Világosi fegyverletétel 
A világosi fegyverletétel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc végét 
jelentette. 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert Görgei Artúr magyar 
honvédhadserege I. Miklós orosz cár inváziós hadserege előtt. Világos után az 
osztrákok véres megtorlásba kezdtek. Több száz katonát és civilt ítéltek halálra és 
még többet várfogságra. A foglyul ejtett katonákat (a tiszteket lefokozva) erőszakkal 
besorozták az osztrák hadseregbe. 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar 
forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon 
főbe lőtték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt is. 
Augusztus 20. - Szent István király – az alkotmányosság, jogállamiság napja – az új 
kenyér ünnepe 
Géza fejedelem örökösének és utódjának Vajkot jelölte ki, aki a keresztségben az 
István nevet kapta (István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”). Géza 
tehát szakított a trónöröklés szeniorátusi rendszerével, amelyben a legidősebb 
férfirokonra száll a hatalom. A magyar államalapítás egyik legfontosabb mozzanata a 
koronázás volt. István II. Szilveszter pápától kért koronát, és 1001. újév napján tetette  
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fejére Esztergomban. Ezután folytatta az egységes ország kialakítását. 1003-ban 
meghódította Erdélyt, majd legyőzte a Temes-vidék urát, Ajtonyt. 
Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér 
napja  nemzeti ünnep. Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-
a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is. 
Bár az idei év egy kicsit más, mint az előző évek, hiszen a járvány sok tervünket 
megváltoztatott. De ami jelenleg fontos számunkra, hogy a nagypalli könyvtár nyitva 
áll mindenki előtt, várok mindenkit sok szeretettel! A lejárt határidejű könyvekkel 
együtt!!! 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 
rendelkezésükre. 
 
 

Augusztus 12. szerda 
 

Az étkezési díjat Mihály János falugondnoknál számla 
ellenében fizethetik be.  

 
 

 
 

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/

