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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

 
 
Megkezdődött a kultúrház belső felújítása. A felújítás során elbontásra kerül a 
színpad, helyére egy mobil színpad lesz felállítva, melyet több helyszínen is tudunk 
hasznosítani. Az utcafronti eddig használaton kívüli nyílászárók megnyitásra 
kerülnek. Az aljzat új burkolatot kap. A segédmunkákat a közfoglalkoztatásban 
dolgozók az asztalosmunkát Mihály János dolgozónk, a kőműves és festő munkát 
külső vállalkozók végzik el. A felújítási munkák a nyári szünet végére készülnek el. 
 
 
 

EGYESÜLETI HÍREK 
 

A Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub az áprilisban megrendezett jubileumi 
ünnepségére beadott pályázatán 250 000.- Ft támogatást nyert el az Emberi 
Erőforrás Minisztériumtól.  
 
 

„Csuhé világ 2015 „ 
 
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület ez évben is megtartja a hagyományos  

 
Nyári Kézműves tábort. 

 
A tábor időpontja: 

2015. július 20-21-22- 23 
 
Részvételi díj:  
Felnőtteknek 2.200.- Ft/fő/nap 
Gyerekeknek 1.300.-Ft/fő/ nap, mely magába foglalja a foglalkozás költségeit is. 
 
Július 23-án, csütörtökön a táborban résztvevő gyerekek szeretettel várják szüleiket 
du. 15 órától, mert a gyerekek meglepetést készítenek számukra. 
 
Jelentkezés és a részvételi díj befizetési határideje: 2015. július 13. 
 
Jelentkezni lehet: Tamás Lőrincné Erzsi néninél Tel: 72/465-561, 70 318 4861 
                             Bérces Boldizsárné Erzsi néninél Tel: 72 466 713, 30 341 8006 
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Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Június hónap leginkább mindenki számára az iskola végét, a ballagások, érettségik 
idejét és a várva várt vakáció közeledtét jelzi. 
A nyár a vidámság, a jókedv és a szabadság évszaka. 
A gyerekeknek a nyár nyújtja a legtöbb örömet és vidámságot. A nyár az óvoda 
életének „legnyugalmasabb” időszaka, mivel ekkor kevesebb gyerek jár óvodába. 
Az óvó nénik is kiveszik éves szabadságuk egy részét, emiatt felváltva dolgoznak. 
Ma már nagyon sok család nem tud nyaralni menni anyagi okok miatt. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy sok új élménnyel gazdagítsuk a gyermekek lelkét. Ez történhet 
kirándulással, udvari játékkal és különböző játékokkal, tevékenységekkel. 
Munkánkat úgy is értelmezhetjük, mintha táboroznánk a csöppségekkel. 
A gyerekekben megvan a lelkesedés az ötletek kidolgozására. 
Főztünk bodzaszörpöt, sütöttünk csokoládés muffint. 
Készítettünk papírforgókat, buborékfújót, hajtogattunk csónakot, repülőt. 
A rajzolás, mintázás is mindennapos tevékenységünk. Tanulunk nyárhoz 
kapcsolódó verseket, dalokat.  
Sokat beszélgettünk ebben a hónapban is a népi hiedelmekről, időjóslatokról. 
(Medárd napja, Barnabás napja, Csillagászati nyár kezdete, Szent Iván napja, Péter 
Pál napja) 
 
Június 6-án meghívásra a Fazekasbodai falunapon szerepeltünk.  

 
Óriási tapssal kísérték a 
nézők gyermekeink 
magyaros táncát. A 
fellépésért tábla csokit, 
dobozos, szívószálas üdítőt 
kaptak a gyerekek, majd a 
szülők, gyermekek és az 
óvoda dolgozói is 
babgulyással lettek 
megvendégelve. 
 A „botos” táncunkhoz a 
kellék botokat Nagyházi 
Sándornak köszönjük, aki 
levágta és lehántolta 
azokat.  
 

Június 8-án általános tanév végi védőnői szűrés volt az óvodában. Ekkor a védőnő, 
hallás- és látásvizsgálatot végzett. Súlyt-, magasságot, mell térfogatot és 
vérnyomást is mért. 
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Beneveztünk óvodásaink munkáival június 9-én és 11-én a „SZIMBA „és a „FÉNY 
2015” rajzpályázatra. 
 
Molnár Zsombor középső csoportos munkáját beválogatták a „FÉNY 2015” 
rajzpályázaton. Alkotását június 20-án kiállították Martonvásárhelyen. 
Tárgynyereményét a későbbiekben postázzák lakcímére. 
A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézményénél 
igényeltük a 2015/2016-os tanévre a rászoruló gyermekek kontroll vizsgálatát. 
Logopédiai foglalkozásokra és az utazó gyógypedagógusi ellátásra is beadtuk 
igényünket. 
Július 1-től július 31-ig gyakorlatát, illetve diákmunkáját tölti majd óvodánkban Simó 
Kitti napi 2 órában, Balog Eszter és Kovács Bianka pedig napi 4 órában.  
Kitti és Bianka eljöttek az óvodába ismerkedni a gyerekekkel. 
Kovács Bianka a Fazekasbodai Önkormányzat alkalmazásában segíti majd 
munkánkat. 
A gyermekek már nagyon várják a „ kisóvónéniket”! 

  Illésné Speiser Mária 
  Óvodavezető 

 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Június hónapban, a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
által szervezett úszóversenyen vettek részt következő tanulóink: Dobszai Csilla és 
Somogyvári Ivett 3. osztályos tanulók, Kuczora Gréta, Lasszer Réka, Molnár Fanni, 
Somogyvári Márk és Varga Tamara 4. osztályos tanulók. 

Ebben a tanévben Bikalon 
ismerkedtek tanulóink a 
középkor világával. Ezen a 
vidám napon jártunk a 
gyerekekkel a fafaragó 
műhelyben, a gyertyaöntő 
műhelyben, a 
mézeskalácsos műhelyben, 
a fazekas műhelyben, a 
kosárfonó műhelyben, a 
Mesterségek Házában és 
még számos helyen, ahol 
kézműves dolgokkal 
ismerkedhettünk. A Katonai 
táborban régi fegyverekkel 
ismerkedhettek a gyerekek, 
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majd a György teremben a „Gond nélkül élünk” című mesekomédiát nézhettük meg. 
Ezután a Lovagteremben következett az ebéd. 
Délután, a különféle kézműves műhelyekben vásárolgattak a gyerekek egy-egy 
emléket. Végül a Lovagi Küzdőtéren egy látványos lovagi tornát nézhettünk meg, 
ahol négy lovag küzdött egymással a lovagi címért. Persze iskolánk diákjai a 
Nagypall községet választó lovagnak szurkoltak, de sajnos nem ő nyerte meg a 
tornát. 

 
Végül kellemesen elfáradva, tele élményekkel indultunk haza. Ezúton szeretném 
megköszönni Grátz Erika Polgármester Asszonynak, hogy erre a napra 
rendelkezésünkre bocsájtotta a falubuszt és Kófiás Endre Zsolt Pécsváradi 
Tankerület igazgatójának, hogy igénybe vehettük az iskolabuszt. Köszönjük 
Nagyházi Sándornak és Rumszauer Gábornak az utaztatást! 



2015. július 
 

6 
 

 
Véget ért a 2014/2015-ös tanév, így június 19-én elballagott hét tanulónk a 4. 
osztályból és lezártuk a tanévet. Diákjaink megkapták a bizonyítványokat, az egész 
évben nyújtott teljesítményükkel. Ezután következhet a pihenés, kikapcsolódás 
időszaka. 
Szeretném felhívni a Szülők figyelmét, hogy iskolánkban minden szerdán 8-12 óráig 
ügyeletet tartunk. Kéréseikkel ebben az időpontban keressenek bennünket az 
intézményben. 
Kívánok minden kedves Olvasónak a nyárra, jó nyaralást és kellemes feltöltődést! 
                                                                                                       Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény vezető   
 
 

Júliusi könyvtárhírek 
 

NAGY NYÁRI OLVASÁS KIHÍVÁS 
 

 
Ne töltsd tétlenül a 
nyarat, olvass nyáron is 
mindennap! A kihívás 
célja az olvasás 
népszerűsítése és a 
rendszeres olvasás 
ösztönzése. Különböző 

korosztályonként 
jelentkezhetsz a 
kihívásra. A könyvek 

kiválasztásában 
segítenek a 
könyvtárosok által 
összeállított könyvlisták 
A játék időtartama 
2015.06.15–2015.08.31. 
 
Töltsd le az 
életkorodnak megfelelő 
menetlevelet a képekre 
kattintva! Ezt 
kinyomtatva kézzel vagy 
a lap alján online 
rögzítsd az olvasással 
töltött időt.  Ha már 
eljutottál a 9-dik 

ponthoz, akkor a kampány alatt elolvasott könyvek egyikéről küldj be egy rövid  

http://www.csgyk.hu/nagy-nyari-olvasas-kihivas/#elektronikus_menetlevel
http://www.csgyk.hu/nagy-nyari-olvasas-kihivas/#elektronikus_menetlevel
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személyes beszámolót legalább 200 szóban, vagy add le a könyvtárosnak!  A 
legjobb írásokat feltöltjük a Csorba Győző Könyvtár könyvajánlóihoz is.  A 
kihíváshoz legkésőbb augusztus 1. éjfélig lehet csatlakozni. A kampányban a 
részvétel INGYENES!  Ez a játék az olvasás öröméről szól, így az ellenőrzést is 
rátok bízzuk. Aki a kampány időszak alatt a 9-dik pontot eléri az  regisztrálhat. Ezt 
követően válaszd ki az életkorodat és küldj be legalább egy  minimum 200 
szavas személyes véleményt! 
Aki teljesíti a kampányban a 9 pontot az oklevélre jogosult. 
További információ a könyvtárban!  
 
Könyvtárunk 2015. augusztus 1-től 2015. augusztus 31-ig nyári nyitva tartással 

működik. 
Augusztusi könyvtárnapok 
Augusztus 5 – 6 – 12 – 13 – 18 – 26 – 27 napokon délelőtt 9 – 11 óra között. 
 

Szávics Edina- könyvtáros 
 

 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 

Július 15-től Július 17-ig 
 

Szerda: 08:00 – 12:00 .-ig 
Csütörtök: 12:30 – 15:30-ig 

Pénteken:    08:00 – 12:00-ig 
 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
 
 

Szávics Edina - élelmezésvezető 

http://www.csgyk.hu/category/konyvajanlo
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A rendezvény ideje alatt mindkét napon ingyenes légvár, arcfestés, csillám 
tetoválás, szombaton íjászat, vasárnap lufihajtogatás várja a gyermekeket. 

   

 
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/

