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Kodolányi János Nagypalli Német Nemzetiségi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 
Újra elröppent a nyár és ezzel együtt a nyári szünet is. Vannak 
diákok és talán felnőttek is, akik még megtoldották volna egy-
két nappal, héttel, de vannak, akik nagyon várták a 
tanévkezdés napját. Szeptember 2-án, a községben is kinyitotta 
kapuit az iskola. A 2013/2014-es tanévet intézményünkben 21 
diák kezdte meg. Az első osztályosok négyen, a második 
osztályosok öten, a harmadik osztályosok heten és a negyedik 
osztályosok öten állnak készen új feladatokra és vetik bele 
magukat a tanulásba. 
„Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás!” szavalták az 
első osztályosok a tanévnyitón, akiknek  a legfontosabb dolguk, 
hogy a tanév végére megtanuljanak írni, olvasni és számolni. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden Gyereknek, 
Szülőnek és Pedagógusnak kívánjak jó egészséget, 
eredményekben és sikerekben gazdag tanévet! 
 

Aszmann Róbertné 
intézmény vezető 

 
. 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 
 
Augusztusban elkészült óvodánk Pedagógiai Programja. 
Az új tanévben már a benne megfogalmazottak szerint 
dolgozunk. 
Óvodánkban a 2013/2014-es tanév változásai gyermek-és 
felnőtt alkalmazott területén: 
Reil Miklósné(Kató óvó néni) helyére Moschnitzka Zsuzsanna 
(Zsuzsi óvó néni) nyert 2013.augusztus 26-tól felvétet. 
MUNKÁJÁHOZ ERŐT, EGÉSZSÉGET, TERVEI 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SOK SIKERT KÍVÁNOK! 
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Gyermeklétszámunk az új tanévben 4 fővel növekedett. 
Beírt gyermekek:23 fő, közülük egy gyermek elköltözött és a 
berkesdi óvodában kezdte meg a tanévet. 
 

 
 
Gyermeklétszámunk alakulása korcsoportok szerint: 
Kiscsoport: 6 fő 
Középső csoport: 4 fő 
Nagycsoport: 12 fő 
 
A 2013/2014-es tanévben a gyermeklétszám lakóhely 
szerinti megoszlása: 
Fazekasboda:4 gyermek 
Nagypall:15 gyermek 
Pécs:1 gyermek 
Pécsvárad:1 gyermek 
Zengővárkony:1 gyermek 
2013.szeptember 2-án 20 fő kezdte meg az óvodát, közülük 4 
gyermek újként érkezett. 
A további 2 új gyermek érkezése tanév közben folyamatosan 
várható. 
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Az új gyermekek számára zökkenőmentes volt az első nap az 
óvodában. 
Az anyukáktól való elszakadáskor egyikük sem sírt, és szinte 
„öreg” óvodásként tartották be a napirendet. 
(Ennek kolléganőmmel nagyon örültünk!)  
Szeptember 2-án a 4 régi óvodást, az elsősöket átkísértem az 
iskolába. A tanévnyitón 1-1 versikével üdvözölték ügyesen új 
pajtásaikat. 
Az új elsősöknek egészséget, zökkenőmentes beilleszkedést és 
JÓ TANULÁST kívánok! 
Kollégáimnak, a szülőknek és az óvodás gyermekeknek is 
minden jót kívánok az ÚJ, 2013/2014-es tanévben! 
 
Szülői értekezlet várható időpontja:2013.szeptember 16 
(hétfő). 17 óra 
 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető  

 
ANYAKÖNYVI  HÍREK 

 
 

 
           Született 
 
 
                                                                Balázs Ádám 
 
 
 

 

Elhunyt 
 

Popp Gáspárné szül: Szabados Anna élt 81 évet 
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Könyvtárhírek 

 
Hívogat az iskola                                                    
 
Hívogat az iskola 
Kapuját kitárja 
Kis pajtásom gyere hát,  
Menjünk iskolába.  
 
Jó barátunk lesz a könyv 
És a falitábla 
Kis pajtásom gyere hát, 
Menjünk iskolába! 
 
Számolunk és olvasunk 
Vidám nóta járja 
Kis pajtásom, gyere hát 
Menjünk iskolába.  
  
  
  
Megkezdődött az iskola, így megkérném a diákokat, hogy a 
nyári szünetre elvitt és lejárt könyveket amennyiben még nem 
olvasták ki hosszabbítsák meg. Köszönöm! 
  
Hamarosan újabb könyvrendelést adhatok le, amennyiben van 
kedvenc könyv, amiket szívesen olvasnátok, várom a listához a 
segítséget.  
  
Könyvtárunk könyvállománya szépirodalom, regény, 
kézikönyvek illetve szakkönyvekből igencsak megnőtt. Hálás 
köszönet érte Gotthár Józsefné – Annanéninek, volt Nagypalli 
lakosnak,  akinek sajnálatos módon már csak így tudunk 
köszöntetett mondani, amiért élete során összegyűjtött könyveit 
halála után könyvtárunk részére felajánlotta.  
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 
 

 
 
A szerző két, az olvasástanulást 
segítő könyve után az iskolakezdés 
nehézségeinek leküzdéséhez ad a 
gyerekek számára hasznos 
tanácsokat, ismét bájos 
illusztrációk segítségével. 
 
 
 
 

Szeptembertől várhatóan kézműves foglalkozások, szakkörök 
is megrendezésre kerülnek könyvtárunkban. 
Október:  : Mesedélután kicsiknek, óvodásoknak. 
November:  Márton nap 
December: Mikulás és karácsony váró, kézműves 
foglalkozások 
 
 

Találkozzunk a könyvtárban! 
 

Szávics Edina 
  könyvtáros 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

A Budai várban megrendezésre került a XXVII. Mesterségek 
Ünnepe 2013. augusztus 17 és 20 között. Egyesületünket 
Bálingné Aranka, Négyes Tímea, a Bátori család, Verebes 
Ildikó és Bérces Boldizsárné képviselték. Az idén is nagyon 
sokan vettek részt a rendezvényen belföldiek és külföldiek 
egyaránt. Sokan megálltak a sátrunknál és elcsodálkoztak, mi 
mindent lehet készíteni szalmából, gyékényből, sásból, 
csuhéból és gyöngyből. Sokan visszajáróként keresik meg a 
Bátori  családot a kitűnő és választékos termékeikért.  

Kis falunkból is 
minden évben 

meglátogatják 
standunkat. Ez 
évben a 

nagypalli 
hivatal 

dolgozói tettek 
látogatást. 
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Összességében a vásár jól sikerült és úgy gondoljuk 
méltóképpen képviseltük a kis falunkat ezen a nagyszabású  
országos rendezvényen.  
 

Bérces Attiláné –elnök 
 

Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 
 
Megrendüléssel vettük tudomásul, hogy egyik alapító tagunktól, 
Popp Gáspárnétól el kellett búcsúzni. Temetésén a vezetőség 
rész vett, és egy koszorúval búcsúzott. 
 
Szeptemberben megkezdődik a játszótér teljes felújítása, 
melynek teljes összegét a LEADER keretein belül nyertünk el. A 
felújítás alatt a játszótér csak korlátozva lesz használható. 
Kérjük a gyermekek és szülők türelmét annak reményében, 
hogy egy biztonságos és megújult szabadidő kellemes 
eltöltésére is alkalmas parkot kapunk cserébe. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 
 

Geresdlak Kupa 2013 
 

2013. szeptember 21-22.-én kerül megrendezésre a már 
hagyományos Ralle Sprint Bajnokság 2013. V. futama. További 
részletek a szórólapokon lesznek.  

                                               
 

 
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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