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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 
Júniusban megkezdődtek az óvoda konyha felújítási munkái. A felújítás során 
megújulnak a nyílászárók, a víz,- szennyvíz-, villamos hálózat, a padló-, és 
falburkolatok. A felújítást a Pécsváradi Architekt Kft. végzi el. Befejezési határidő: 
2017. július 31. 
 
Önkormányzatunk az elmúlt évben pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 -
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű pályázati 
felhívásra. A pályázatban a Szabadság u. 35-37. szám alatti több funkciós épületünk 
külső felújítását, hőszigetelését és energetikai korszerűsítését céloztuk meg.  
A bíráló bizottság pályázatunkat megalapozottnak tekintette és támogatta. A felújítás 
teljes költsége: 43,5 MFt, melyhez a megpályázhatott maximális összeget 37M Ft-ot 
nyertünk el. Az önerő 6,5 MFt, melyet az önkormányzat a fejlesztésekre elkülönített 
keretből biztosít.  
 

Grátz Erika 
polgármester 

 
 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 

„ Júliusban nagy a meleg, 
pancsolni és úszni lehet…..” 

 
 
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 szabadság évszaka. 
A gyerekeknek a nyár nyújtja a legtöbb örömet és vidámságot….itt a nyaralások ideje 
a vízparton, a hegyekben…. 
Az oviban is beindult a nyári élet. 
Kihasználtunk minden olyan lehetőséget, amely élményt, örömet és jó időtöltést nyújt 
az óvodába járó gyermekeknek. Fontosnak érezzük, hogy sok új élménnyel 
gazdagítsuk a gyermekek lelkét. Kirándultunk, pancsoltunk, sarat dagasztottunk, 
játszottunk az udvaron és a parkban. 
Közben napi néhány perces próbával készülődtünk falunapi kis műsorunkra. 
Május 31-én körjátékokkal kitáncoltuk a májusfánkat  
Köszönjük Nagyházi Sándor segítségét a fa kiásásában! 
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Június 1-én szerveztük tanévvégi közös kirándulásunkat a gyermekekkel Bikalra, 
ahol megnézhettük az Élménybirtokot, Magyarország egyedülálló interaktív 
kalandparkját. A birtok utánozhatatlan módon idézi fel és kelti életre a középkori 
Magyarországot: mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok 
közreműködésével. 

 
 A középkori faluban egy beszélő unikornis fogadott bennünket, mely az előadásokról 
adott bővebb tájékoztatót. Varázsfelhő házává változott az első épület, ahol 
egymással beszélgettek a festmények. Megfigyeltük szólnak- e hozzánk is. A 
második épületet megszállták a vasorrúak.  
A kovácsmester műhelyének lakója épp a vásárban tartózkodott, csak egy üzenetet 
hagyott hátra. A malomban Kinizsi Pál lakik, akinek története végig kísérte a 
napunkat. Az interaktív kézműves foglalkozásokat a Zöld Diófa csárdában találtuk. A 
falu részét képező állatsimogatóban az állatok szabadon bóklásztak, így testközelből 
csodálhattuk meg a zajos állatsereget. Etetésükben is részt vettünk. 
Az állatudvarban La Fontaine híres tanmeséit hallgathattuk meg: „ Az aranytojást tojó 
tyúk”, illetve „A róka és a holló történetét” . 
11 órától a „Gond nélkül élünk” mesekomédiát néztük meg a György teremben. 
Ebédünket egy árnyas fa árnyékában,- fa asztalon-, a szabadban fogyasztottuk el. 
Köszönjük Schnellné Muszti Anitának a Szülői Szervezetünk tagjának a sok-sok 
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finom szendvicset, valamint a szívószálas rostos üditőket, melyeket felajánlott a 
kirándulásra gyermekeink részére!.  
Programunk zárásaként „Lovagi tornát”- lovas előadást néztünk a Lovagi Küzdőtéren.  
Hab volt a tortán, hogy gyermekeink ujjongva felszállhattak és több ingyen kört 
tehettek az amúgy fizetős, vesszőkosaras körhintán. 
A felejthetetlen, élményekkel teli kirándulásunkra az utaztatást két mikro busszal 
oldottuk meg, Nagypall Község Önkormányzatának, valamint Mihály János 
falugondnokunk saját buszával. 
Köszönjük szépen Grátz Erika polgármester asszonynak, Mihály János és Szirmai 
Gábor sofőröknek. 
Június 1-én értesültünk a „Katica- Könyv Műhelytől”, hogy az általuk meghirdetett 
pályázatot a nagypalli katicák nyerték meg. Miénk lett a szerző által dedikált ” 
Katicamesék”című könyv, valamint egy 30%-os kedvezményre jogosító könyvkupon. 
Köszönjük Mindenkinek aki „lájkolta” fotóinkat, és ezzel segítette nyerési esélyünket! 
Június 2-án szakmai tanácskozáson vettem részt a Pécsi Kulturális Központban, 
melyet Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakértő vezetett a résztvevő 
óvodavezetők és óvodapedagógusok számára. 
Az ingyenes tanácskozáson jelenlévő intézmények óvodapedagógusai a 
továbbiakban kedvezményesen vásárolhatják meg az óvodai dokumentumok 
elkészítéséhez szükséges segédanyagokat. 
Csatlakoztunk a június 5-i Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódó 
„Zöldenjobb”mozgalomhoz.  

Gyermekeink és mi 
óvodai dolgozók is 
zöldbe öltöztünk erre a 
napra. A rólunk készült 
fotót feltöltöttük a „ 
Zöldenjobb Nap” 
facebook oldalra. Zöld 
póló, illetve bármilyen 
zöld ruházat viselésével 
fejeztük ki a környezet-
tudatosság, valamint 
azon belül a szelektív 
hulladékgyűjtés iránti 
elkötelezettségünket.  
Rózsa Annamária plüss 
állatokat hozott ezen a 

napon ajándékba óvodánknak! Köszönjük szépen! 
Nyáron mi óvónők kivesszük éves szabadságunk egy részét, emiatt az évszak 
hátralévő részében Zsuzsi óvó nénivel szinte mindig felváltva dolgozunk. 
Olvasóimnak is kívánok szép nyarat, jó nyaralást! 
Munkatársaimnak kellemes pihenést, feltöltődést a szeptemberi tanévkezdésre! 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Osvát Erzsébet: Bőkezű július 
Július, a vendégváró, mindig szíves vendéglátó. 

Sétálni hív, menj vele! Tárva-nyitva erdeje. 
Szomjad, éhed oltja málna, szedhetsz bőven, nem sajnálja. 

Hűsölhetsz a fák alatt. Finom gomba száz akad. 
Zenében sem lesz hiány: fejed felett rigó fütyül, trillázik a csalogány. 

 
Intézményünk diákjai és pedagógusai június 13-án osztálykiránduláson vettek részt. 
Ebben a tanévben Siklós volt az úti cél. Első állomásként a siklósi várba látogattunk, 
amely fontos történelmi nevezetessége hazánknak. Először is – a tériszonyt leküzdve 

- a vár gyilokjáró részén 
sétáltunk végig, mely 
régen a vár falait védők 
számára kialakított 
harcállásra szolgált. 
Fentről megcsodáltuk 
Kanizsai Dorottya 
rózsakertjét a Rosariumot 
és a gótikus zárterkélyt, 
amelyek nagyon 
tetszettek a gyerekeknek. 
Majd ezután végigjártuk 
az állandó kiállításokat. 
Jártunk a várbörtönben, 
megnéztük a kínzókamrát 
és a nemesi 
börtöncellákat, a 
bormúzeumot, majd a 
középkori fegyver- és 
hadtörténeti kiállítást. Ez 
utóbbi tetszett a 
gyerekeknek a legjobban. 
A várlátogatás alatt 
nagyon sokat kérdeztek 
diákjaink és rengeteg új 

dolgot tudtak meg a régi korok eszközeiről, az akkori emberek mindennapjairól. 
Ezután a vár udvarán egy kis pihenés következett, mindenki fogyasztott az aznapra 
csomagolt elemózsiából. Majd egy kis játék jelentett kikapcsolódást az udvaron 
található régi, mára már lezárt kút és ágyú körül. Végül a várkápolnát és az ahhoz 
tartozó kiállítást néztük meg. 
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A várból lesétálva arra lettünk figyelmesek, hogy a közelben egy vad- és vadászati 
kiállítás tekinthető meg. Így arra vettük az irányt. Itt különféle erdei állatokat láthattunk 
„testközelből”. Az udvaron pedig egy magas lesről néztük meg fentről a várost. 
Mivel a törökök 143 évig birtokolták a siklósi várat, ezért dzsámit is építettek a 
városba. A kiállítás megtekintése után elsétáltunk Malkocs bég dzsámijához. Ott is 
megtekintettük az akkori kor használati eszközeit és egy kis felvilágosítást is 
meghallgattunk az ottani felügyelő hölgy előadásában.  
Végül már csak a jól megérdemelt fagyizás maradt vissza, mely a jó meleg időben 
egy kis felfrissülést hozott a már fáradt kis csoportnak. De még ezután sem indultunk 
hazafelé, hanem a nagyharsányi Szoborpark felé vettük az irányt. A Szoborpark 
jellegzetessége, hogy a Szársomlyó-hegy elhagyatott kőbányájában található, ahol 
fiatal művészek nonfiguratív alkotásai láthatók. A szobrok többsége helyi mészkőből 
készült. Összességében elmondhatjuk, hogy a kirándulás a gyerekek számára 
élmény dús volt, hiszen olyan információkhoz jutottak, számtalan olyan dolgot láttak 
a nap folyamán, amely új volt számukra. 
Június 15-én volt a 2016-2017-es tanév utolsó tanítási napja. Ez a nap sok játékkal 
és próbákkal telt, mivel lázasan készülődtünk a tanévzáró ünnepségünkre és a 
falunapi műsorunkra. 
Június 16-án tartottuk iskolánkban a ballagással egybekötött tanévzáró ünnepséget. 
Ebben a tanévben egy negyedik osztályos tanulónkat, Kása Valentint búcsúztattuk 
el. Remélem „új” iskolájában is megállja majd a helyét! Grátz Erika Polgármester 
Asszony javaslatára ebben a tanévben a Kézműves Házban készültek el a ballagó 
tarisznyáink. Mohácsiné Ági varrta meg a tarisznyákat és Bércesné Hajni hímezte rá 
az évszámot és a virágos mintát. Köszönjük szép és igényes munkájukat! A 2016-
2017-es tanévet 13 diákunknak sikerült befejezni, így magasabb évfolyamon 
folytathatják tanulmányaikat. Az ünnepség közben megtörtént a bizonyítványok 
kiosztása is. Igen szép osztályátlagokkal büszkélkedhetünk ennek a tanévnek a 
végén is. Az első osztályban három jól megfelelt és egy megfelelt értékelés született, 
a második, a harmadik és a negyedik osztály átlaga is 4,3 lett. Elérkezett újra a 
nagybetűs nyári szünet, a pihenés ideje. Már mindenki nagyon várta a nyarat és 
remélem mindenki tartalmasan, pihenéssel tölti el, hogy újult erővel tudjunk belevágni 
a következő tanévbe. Ezért kívánok tanulóinknak, szüleiknek, pedagógustársaimnak 
és minden kedves olvasónak kellemes nyaralást, jó pihenést és feltöltődést a nyárra!  
Szeretném felhívni a Szülők figyelmét, hogy iskolánkban július 5-től augusztus 16-ig 
két hetenként szerdán 9-13 óráig ügyeletet tartunk. Kéréseikkel ebben az időpontban 
keressenek bennünket az intézményben. 
 
 
                                                                                                 Aszmann Emőke 
                                                                                             tagintézmény vezető 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Kedves könyvtártagok! 

 
Ezúton is értesítek Mindenkit, hogy Július 4-én, kedden délután egy tanfolyamon kell 
részt vennem, ezért a könyvtár Zárva lesz. Helyette kedden délelőtt leszek itt 8-12ig. 
Örömmel jelentem, hogy a Könyvtárban üzembe helyeztük az Olvasói számítógépet 
is, így a nyitvatartási idő alatt bárki jöhet internetezni, játszani. Továbbá vannak 
társasjátékaink, több is, ami a gyerekeknek szerintem kitűnő elfoglaltság lehet most 
a szünidőben is. 
Lehetőségem van most újabb folyóiratokat igényelni, amiket itt a könyvtárban lehet 
majd olvasni, vagy akár ki is lehet kölcsönözni. 
A nyári szünetben sokat vannak itt az épületben a gyerekek Kriklerné Kocsidi Tímea 
felügyelete alatt, aminek én nagyon örülök, hiszen így reménykedem abban, 
népszerűbbé válik az olvasás, a könyvek kölcsönzése. Emellett tervezek számukra 
felolvasást, és persze film, vagy mesevetítést. 
Legkisebbeknek, óvodásaink figyelmébe most 
Bartos Erika ismert mesekönyveiből a 
következőket ajánlom: 
Hoppla, a nyuszi és két barátja: Cini, a kisegér és 
Mogyoró, a mókus egy kora őszi napon elindult 
Orfűre a békák lakodalmára, de csak Pécs 
határáig jutottak, mert a nyuszi kék autója berregni, 
kattogni kezdett, egyre feketébb füstöt pöfékelt, és 
hamarosan leállt. 
Ha nem is elvarázsolt, de varázslatos városba 
hívogatja a gyermekeket Bartos Erika. Aki nem hiszi, 
járjon utána, azaz fogja ezt a könyvet, és utána 

járjon egyet Pécs városában! 
Nem fogja megbánni. Mert ez a könyv többet ad, mint egy 
pécsi fotóalbum, gyönyörködtetőbb, mint egy várostérkép, 
mesésebb és kedvesebb, mint egy turistakézikönyv. 
Ismerkedj meg Vendellel, a szarvasbogárral, a kis házikójával, 
kedvenc játékaival és holmijaival! Tudjatok meg mindent a 
szarvasbogárról, miközben a képek és a szavak segítségével 
bővül az éppen beszélni tanuló kicsik szókincse, és a kedves, 

ismerős figurával, örömmel tanulhat új szavakat. 
 
 
KÉRNÉK MINDENKIT, AKINÉL LEJÁRT IDEJŰ KÖNYV VAN OTTHON, HOZZA 
VISSZA A KÖNYVTÁRBA! 
Köszönettel:  

Kocza Ferencné Liza 
Könyvtáros 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 

Július 18.  Kedd 09:00-11:00 óráig 
Július 20. Csütörtök 15:00 – 17:00 óráig 

 
 

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 
 

 
 

 
 
 

Forgalomkorlátozások a falunapi rendezvény ideje alatt 
 
Július 1-2-án a Petőfi utca 1-4/a szám között az utca lezárásra kerül a kézműves 
kirakodók elhelyezése miatt. 
 

Kérjük a lakosság megértését! 
 
 
 
 

 
 

 
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/

