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         György Emőke 
 
         Iskolakezdés 
 
Szeptember van, kis koma 
Kezdődik az iskola 
Játszótársad betű, szám 
Csak figyelj, - egyszerű ám! 
 
Megtanulhatsz olvasni 
És a tollat forgatni 
Leírhatod nevedet 
Hogy e kislányt szereted! 
 
Összeadsz és kivonsz majd 
Kíváncsiság lesz, mi hajt 
Tudásszomjad egyre nő 
Tudásod lesz az erő! 
 
Vár hát a könyv meg a pad 
Ahol könnyed elapad 
Mosolyog a kisdiák 
Kezdhetjük az iskolát! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. augusztus 15-i 
ülésén döntött arról, hogy levélben megkeresi a Magyar Közút Zrt. Baranya Megyei 
Igazgatóságát a Szabadság utcai úttest állapotával kapcsolatban.   
Megkeresésünkre augusztus 25-én helyszíni bejárást tartott a Magyar Közút Zrt. A 
bejárás alkalmával személyesen is tapasztalhatták a keskeny nagyon rossz állapotú 
útszakasz balesetveszélyeit. A rossz parkolási szokásokat ők is tapasztalták. Ezért 
az önkormányzattal közösen úgy döntöttek, hogy a Szabadság utca egyik oldalára, a 
páratlan házszámok oldalon megállni tilos táblát helyeznek el szeptember végétől.  
Továbbá ismertették az önkormányzattal azt is, hogy településünk belterületi 
szakasza szerepel, az un.  „országos útfelújítási programban” amely alapján a jövő 
évben teljes út- és padka felújításra kerül sor. 
 
 
A START mezőgazdasági programunknál folyamatosak a betakarítási munkálatok. 
Ez évben a nagy szárazság próbára tette a konyhakertünket, de az eddig elraktározott 
zöldségekkel kitudják szolgálni konyhánkat.  
 
A szintén START program keretében a Nagypalli Kézműves Műhelyben folyamatos 
a rongyszőnyegek, konyhai szettek, divattáskák, párnák készítése. Termékeinket 
megtekinthetik és megvásárolhatják munkanapokon 8 – 14 óra között a Kézműves 
Műhelyben a Szabadság u. 61. szám alatt, valamint a környező települések 
rendezvényein kitelepülünk árusítani.  
 
Szeptember 22-23.án kerül megrendezésre a III. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállítás Budapesten a Vajdahunyad várban. A kiállításon kiállítóként Nagypall 
Község Önkormányzata is részt vesz a Kézműves Műhelyben készült termékeivel.   
 

Grátz Erika – polgármester 
 
 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS! 
 

Önkormányzatunk, ez idáig megengedte, hogy a sportpálya szélére az égethető 
nyesedéket, faleveleket a lakosság elhelyezze. Azonban mára már olyan hulladékok 
is kerültek a területre, (építési hulladék, háztartási hulladék) melyek nem égethető 
hulladékok. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szeptember 1-től semmilyen hulladék, 
nyesedék elhelyezésére nem adunk engedélyt a lakosság részére! 
Kérjük a fentiek tudomásul vételét és betartását! 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 
„ Szeptember, ber, ber,ber 
gyümölcsöt hoz jó ember…." 
 
Kedves Olvasó! 
 
Lassan elköszön a nyár.  
A felgyulladó bíbor hajnalok, százszínű, harmatos kertek, madárfütty, villanó fecskék 
azonban még elhitetik velünk a nyarat, de sajnos, az évszak nagyon gyorsan véget 
ért.  
A nyári kánikulában még kevéssé gondolunk a fenti sorra, de be kell látnunk, hogy az 
ősz feltartóztathatatlanul közeledik.  
Az idei nyár sem telt el tétlenül óvodánkban, saját főzőkonyhánk számos fejlesztéssel 
bővült.  
A „Nagypalli Értékteremtő Program” keretén belül foglalkoztatott asszonyok 
óvodásaink részére tornazsákokat és a gyermekek jelével ellátott ágyneműhuzatot 
varrtak. Köszönjük szépen munkájukat! Az ágyneműhuzatok a továbbiakban az 
óvodában kerülnek mosásra, így az anyukák tehermentesítve lesznek ettől a 
feladattól.  
A pécsi Rovitex Hungária KFT-től függöny-és lakástextil hulladékot nyertünk, melyet 
barkácsolások alkalmával jól hasznosíthatunk majd. 
Óvodánk nyitva tartása 2017. augusztus 7-től augusztus 31-ig szünetelt. 
Ez idő alatt történt a teljesen felújított konyhánk és a hozzá tartozó helyiségek, 
valamint az óvoda helyiségeinek takarítása, fertőtlenítése is. 
Szeptember 1-én kezdődik az új tanév. Új tanév…új gyermekek…új programok… 
új kihívások elé nézünk. 
Az óvodákban,- így nálunk is,- szeptember elején megkezdődik az új gyermekek 
beszoktatása, fogadása. 
Az első osztályba induló három óvodásunk helyére kettő új, fiú gyermeket fogadunk 
a 2017/2018-as tanév kezdésére. Egyikük kiscsoportos korú, a másik új ovisunk 
középső csoportos, és a pécsváradi óvodából iratkozott hozzánk. További két 
gyermekünk (Balázs Ádám, Schnell Ádám) új óvodában kezdi meg a tanévet. Várható 
létszámunk így szeptemberben sajnos csak 6 fő lesz, tanév közben azonban még 2-
3 gyermekre számítunk. 
 
Szeretettel köszöntöm itt a Nagypalli Hírhozóban az új kiscsoportosunkat Kocza 
Mátét és szüleit. Köszönöm a bizalmat, hogy óvodánkat választottátok, és ránk 
bízzátok kisfiatok nevelését. Tudom, hogy az óvodakezdés különleges nap az 
életetekben. Büszkeség és aggodalom, kíváncsiság és remény van ilyenkor az anya-
apa szívekben. Biztos vagyok benne, hogy már a beszoktatás során 
megbizonyosodtok róla, hogy gyermeketek a legjobb helyen van a nagypalli oviban. 
Megismerjük egymást és kisfiatokon keresztül Ti is óvodánk közösségének tagjaivá 
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fogtok válni. Bízom benne, hogy nem csak gyermeketek, hanem Ti is jól érzitek majd 
magatokat nálunk. 
Számunkra és a szülők számára is fontos, hogy gyermekét az óvodában érzelmi 
biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. 
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák! Nagyon- nagy szeretettel 
köszöntöm az új tanévben az Óvoda közösségének minden tagját és eredményes 
munkát, erőt, egészséget kívánok feladataink megvalósításához. 
A leendő első osztályosok tanévnyitó ünnepsége 2017. szeptember 1-én 8 órakor 
lesz az iskolában, ahová az óvodából a szülők, Zsuzsi óvó néni és én kísérem el őket. 
Kívánom, hogy a „kisiskolások” számára a tanév a sok új ismeret elsajátítása mellett 
szép és vidám legyen! 
 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
 
 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Ismét véget ért a nyár. Eljött újra szeptember elseje, a tanévnyitó ideje. A 2017-2018-
as tanévben 16 gyermek kezdi meg a munkát iskolánkban. Ebben a tanévben három 
első osztályos diákunk ismerkedik meg a betűk és a számok rejtelmeivel.  
Még augusztus 29-én intézményünk diákjai megkapták az új tankönyveket.  
Dobszainé Till Tünde hungarocell golyókat ajánlott fel iskolánk részére. Ennek igen 
örültünk, mivel iskolánk kettő megviselt babzsákját így fel tudjuk újítani, hogy a 
gyerekek ezeket újból teljes mértékben tudják használni. Köszönjük! 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
Még 2000-ben nagy örömömre szolgált, hogy mint német nemzetiségi tanító, bizalmat 
szavazott nekem Arnold Jánosné Erzsi, akkori iskolaigazgató és Grátz Erika 
Polgármester Asszony, így friss diplomásként kezdhettem meg a munkát a nagypalli 
általános iskolában. A tanítás mellett, 2005-től vettem át az intézményvezetői 
feladatokat is. Különböző hírekből, forrásokból Önök Olvasók is tudják, hogy az 
iskolarendszer állandóan változott, főleg az utóbbi években. Manapság az 
intézményvezetők feladata egyre csak bővül, ez az én esetemben sem volt másképp. 
Érzésem szerint az utóbbi években, sajnos a tanítás fontossága háttérbe szorult, 
legtöbbször az intézményvezetői feladatok kerültek előtérbe. Ezért a nyáron úgy 
döntöttem, hogy feladom az intézményvezetői feladatokat és így, egy másik iskolában 
csak a tanításra, a gyerekekre koncentrálhatok. Így szeptembertől a Himesházai 
általános iskolában kezdek dolgozni, kezdem meg a tanévet.  
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Szeretném megköszönni mindenki bizalmát, segítségét, aki az elmúlt 17 évben 
támogatta, segítette munkámat. Rengeteg szép és élmény dús emlék maradt meg 
bennem az iskoláról és a faluról, Nagypallról. A Nagypalli iskola diákjainak és 
pedagógusainak pedig kívánok sok szorgalmat, kitartást ehhez és az elkövetkező 
tanévekhez is! 
 
                                                                                                       Aszmann Emőke  
 

Tisztlelt Olvasók! 
 

Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam Nagypall község 
lakosságát az iskolát érintő változásokról. 
Az elmúlt hetekben nem csak az iskolában, hanem nyilván a családokban is lázas 
készülődés folyt az új tanév kezdete előtt. A nyár azonban hoz néha meglepetéseket 
is magával, az idei szünidőben ez így történt a mi iskolánkban is. Aszmann Róbertné 
tagintézmény-vezető saját döntése alapján a 2017/2018-as tanévet egy másik 
iskolában kezdi meg német nemzetiségi tanítóként. A pedagógushiányt sikerült rövid 
időn belül kiküszöbölni, így a Nagypalli telephelyünkön az új tanévben Takács Tímea 
német nemzetiségi tanítónő fogja ellátni a feladatokat. Kérem a kedves szülőket és a 
tanulókat egyaránt, fogadják szeretettel az új pedagógust, lehetőség szerint segítsék 
beilleszkedését, a tanév során pedagógusi munkáját. Az új személy nyilván új színt, 
stílust és lendületet hoz majd az iskola életébe, reményeim szerint mindenki 
megelégedésére végzi majd munkáját. Tímeát lelkes, tenni akaró, kedves 
személyiségnek ismeretem meg, aki nagy örömmel, persze némi izgalommal kezdte 
meg új munkahelyén a tevékenységét. Munkájához, az új iskolájába való 
beilleszkedéshez ez úton is kívánok sok sikert, erőt, egészséget és kitartást. 
Kedves Gyerekek! 
A tanító nénik lázas készülődéssel töltik a szeptember 1-jéig vissza lévő napokat, 
hogy érkezésetekkor minden rendben készen álljon. Többek között egy másik iskola 
padjaiba is beülnek egy nap erejéig, hogy új módszerekkel, lehetőségekkel, 
ismeretekkel gazdagodjanak. Az új tanév új feladatokat, de egyben új lehetőségeket 
is tartogat számotokra. Szorgalommal, odafigyeléssel a jó eredmények sem 
maradnak el! Sikeres, élményekben gazdag, vidám tanévet kívánok mindnyájunknak! 
 
 

Tóth Györgyi 
intézményvezető 
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KÖNYVTÁRHÍREK  

 
Kedves Iskola kezdő Diákok! 

Elsősorban, most nektek írom soraimat, hiszen most egy új tanév 
kezdődik, új dolgok várnak rátok, új diáktársaitok érkeznek. Úgy 
gondolom mindenki várta már, hogy elkezdődjön az iskola, van, aki 
kicsit jobban, van, aki nem annyira, de biztos vagyok benne, hogy 
azért örülni fogtok a rég nem látott pajtásoknak. 
Továbbra is várom a már beiratkozott könyvtártagokat, de azokat a kis diákokat is, 
akik még nem jártak nálam. Nekik is szívesen elmondok mindent, hol találjátok meg 
a nektek való könyveket. Néhány ajánló a meglévő könyveinkből: 

Érsek Rózsa: Első nap az iskolában. 
Hosszú évek tapasztalata, hogy az óvodából az iskolába való átmenet 
számos nehézség elé állítja a szülőket, a pedagógusokat, de 
mindenekelőtt a gyermekeket. Az újdonsült első osztályosok egy 
számukra merőben új világba csöppennek: más környezet, számos új 
pajtás, eddig nem ismert felnőttek, az óvoda házirendjétől sok 
mindenben eltérő szokások és fontos kötelességek várnak rájuk. 

 
Fisch Gábor László: Rapandi és a varázspálca 
A hegyes süvegű, ezüst köpenyes varázslót már ismerik azok, akik olvasták a 
Rapandi és az elveszett szobor című regényt. Az a kötet négy fiú szövetségéről szólt, 
akik egy titokzatos szobor, a Vimpáci Madonna megtalálása közben hihetetlen 
kalandokat éltek át, s kötöttek egymással barátságot. Gabesz, Ferkó, Moly és Favi 
az iskolában most újra találkoznak. 
Azonban ne felejtkezzünk meg kis óvodásainkról sem, hiszen nekik is egy újabb 

időszak kezdődik. A ballagó ovisok után van, aki a nagycsoportot 
kezdi, de új ovis társ is lesz, aki most kezdi majd megszokni a kis 
pajtásokat.  
Nekik is van egy ajánlatom:   
Janikovszky Évától: Jó nekem! 
 
Én azt szeretném, ha mindenki örülne: anyukám 
is, apukám is, nagymamám is, nagypapám is, 

Micike is, a kistestvérem, meg én is. De sajnos nem örül mindenki 
mindig. Még én se. 
 
 
 
 
Végül Minden Kedves Könyvtárlátogatótól kérném, hogy a LEJÁRT IDEJŰ 
KÖNYVEKET HOZZÁK VISSZA!!! 

Kocza Ferencné Liza 
Könyvtáros 



2017. szeptember 
 

7 
 

 
Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 

 
Egyesületünket meghívást kapott a Hirdi Napsugaras Ősz Asszonykórustól.  
A meghívást elfogadtuk és augusztus 26-án egyesületünk13 fővel képviseltette 
magát. 
Az egyesület vezetője röviden ismertette tevékenységüket, majd vacsora következett. 
A Hirdiek nagyon megleptek bennünket a vacsorával, volt halászlé, töltött káposzta 
sólet és sok - sok sütemény és torta. 
Ezt követően közösen megnéztük a Nagypalli falunapon készült videójukat, majd 
beszélgetésre került sor.  
Sok szép együttlétre emlékeztünk vissza és a jövőbe is szeretnénk ezt a kapcsolatot 
még szorosabbá tenni. 
Köszönjük a meghívást! 

    Bérces Boldizsárné klub vezető 
 
 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Egyesületünk ez évben is képviselte magát a Budai Várban megrendezésre kerülő 
31-ik Mesterségek Ünnepe kiállításon, melynek fő témája a hímzés volt. 

Szerettük volna nagyanyáink régi munkáit is 
megmutatni, ezért a Falumúzeumból és saját 
hímzett terítőnk felhasználásával díszítettük fel 
a standunkat. Ez az arculat a látogatóknak és 
rendezőknek is nagyon tetszett. 
 

 
 
 
 
 
 
A vásáron bemutatót is tartottunk  Báling Aranka és Fekete Ildikó tojás írásból, Heim 
Péterné pedig hímzésből. 
Jó érzés volt ismét, hogy kis falut képviselhettük. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 
rendelkezésükre: 
 

Szeptember 19. Kedd: 09:00 – 11:00 óra között 
Szeptember 21. Csütörtök 15:00 – 17:00 óra között 

 
Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

Papp-Dobszai Anikó – 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/

