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Elbúcsúztak az alsó tagozatos iskolából a negyedik osztályos 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
Iskolánk tanulói és pedagógusai, júniusban osztálykiránduláson 
vettek részt. Ebben a tanévben Keszthelyen jártunk, majd a Kis-
Balaton környékével és élővilágával ismerkedtünk.  Miután a 
hosszú utat Keszthelyig magunk mögött hagytuk, legelőször a 
Festetics-kastélyhoz vettük az irányt.  A gyerekek 
elcsodálkoztak a kastély gyönyörű kertjén, a szökőkúton, 
amelyek csodaszépek és rendezettek. 

Ezután elmentünk a Vadászati Kiállításra, ahol Afrika, Ázsia és 
Európa állatvilágával ismerkedhetnek a látogatók.  Az állatok 
élethű környezetben láthatók és ismét csupa csodálkozó 
gyermekszemeket tapasztaltunk. A kiállítás kezdetén egy 
hatalmas trófeagyűjteményt is megcsodálhattunk. Megnéztük a 
Modellvasút Kiállítást. Itt egy hatalmas terepasztalon, az előző 
két század mozgó mozdonyait, személy- és tehervagonjait 
láthattuk, sok-sok makett ház környezetében.  Ha már 
Keszthelyen tartózkodott iskolánk, nem mehettünk el úgy a 
városból, hogy ne csodáljuk meg a „magyar tengert”. A kikötő 
felé vettük az irányt és egy órás hajókiránduláson vettünk részt 
a Balatonon, egy kalózhajó fedélzetén. 
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A hajókázás élmény dús volt, hiszen a gyerekek 
megcsodálhatták a közelünkben járó vitorlásokat, hajókat. A 
hajókázás végeztével a parton kis csapatunk fagyizott egyet, 
majd mindenki vásárolhatott egy kis emléket az 
osztálykirándulásról. Ezután buszra szálltunk és a Kis-
Balatonhoz utaztunk, annak is a Kányavári-szigetére. A szigetet 
egy fahíd segítségével lehet megközelíteni, amelyről ha 
letekintünk a vízre, csodálatos kép tárul elénk.  

Gyönyörű tavirózsákban gyönyörködhetnek a látogatók. A 
szigeten tettünk egy kis sétát. Közben a part madárvilágával és 
növényvilágával ismerkedtünk, különféle táblák segítségével. 
Majd egy kilátóról szemléltük a környező tájat. 
Osztálykirándulásunk utolsó állomásaként elbuszoztunk a 
kápolnapusztai bivaly rezervátumhoz. Ott bivalyokat, szürke 
szarvasmarhákat és az állatok élőhelyét néztük meg, a 
gyerekeknek állatsimogatásra is lehetőségük volt. Végül 
elfáradva, de élményekkel tele indultunk hazafelé. 
Június 14-én tartottuk iskolánkban a ballagással egybekötött 
tanévzárót. Ebben a tanévben öt negyedik osztályos tanulónkat 
búcsúztattuk el, akik a környező iskolákban folytatják 
tanulmányaikat.  
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A 2012-2013-as tanévet 23 diákunknak sikerült befejezni és 
magasabb évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Egy első 
osztályos tanulónknak sajnos nem sikerült teljesítenie a tantervi 
követelményeket. Már mindenki nagyon várta a nyári szünetet 
és remélem mindenki tartalmasan, pihenéssel tölti el, hogy újult 
erővel tudjunk belevágni a következő tanévbe. Ezért kívánok 
tanulóinknak, iskolánk pedagógusainak és minden kedves 
olvasónak jó pihenést és feltöltődést a nyárra! 

                                                                                                      
Aszmann Róbertné tagintézmény-vezető   

 
 
 
 

 
  

Német Nemzetiségi Óvoda -Kindergarten Pahl 
 
 

NYÁRI ÉLET ÓVODÁNKBAN 
 

A gyermekek részére szervezett programok június-július 
hónapra: 
Sok időt töltünk a szabadban, a gyerekek nyáron is, igényük, 
kedvük szerint játszhatnak, tevékenykedhetnek. 
Igyekszünk olyan udvari életet kialakítani, melyek nyugodt, 
tartalmas időtöltést eredményezhetnek. 
Játszhatnak természetes anyagokkal, homokozhatnak, 
sarazhatnak, buborékot fújhatnak. 
A testedzésre, a természetes mozgásigény kiélésére a nyár 
számtalan lehetőségét igyekszünk kihasználni. 
Arra törekszünk továbbá, hogy kedvük szerint rajzolhassanak, 
minden nap hallgassanak, illetve nézzenek mesét, alkalom-és 
kedv szerint énekeljünk, mondókázzunk, megfigyeljük a 
természetben történő változásokat, a nyári évszak jellemzőit. 
Gondozzuk, óvjuk az udvari növényeket. 
Tevékenyen részt veszünk az udvaron lévő kisebb teendőkben, 
pl. szemét, ágak összegyűjtése, játékok elrakása. 
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PEDAGÓGIAI FELADATAINK: 
 
Biztonságot nyújtó légkört alakítunk ki a gyermekek számára, 
törekszünk arra, hogy a gyermekek közötti jó kapcsolat 
fennmaradjon. 
Legyenek egymással és a kicsikkel szemben segítőkészek, 
alkalmazkodóak. 
Fokozottan figyelünk a tisztálkodás szabályainak betartására, 
szükség szerinti lemosakodásra, felfrissülésre, a tanév közben 
kialakított szokások, szabályok betartására. Az eddig kialakult 
étkezési és hozzá kapcsolódó viselkedési szabályok 
gyakorlására, betartására. A gyermekek ruházatának 
rendezettségére, hogy az mindenkor az időjárásnak megfelelő 
legyen, és, hogy megfelelő váltóruhájuk is legyen a polcon. 
Óvodánk tisztaságát, rendjét nyáron is óvjuk, védjük. 
Augusztus utolsó hetében a teljes takarítás- és fertőtlenítés 
mellett a játékok, textíliák, bútorok és egyéb óvodai eszközök, 
berendezések tisztítását is elvégezzük. 

 Illésné Speiser Mária - óvodavezető 
 
 
 
Búcsúzás! 
 
Reil Miklósné Kató óvó néni június végén elköszönt az 
óvodánktól és a kisgyermekektől, mert júliustól egy új óvodában 
folytatja tovább munkáját. 
Kedves Kató Óvó Néni!  Köszönjük az elmúlt 13 év munkáját. 
Sok sikert, jó egészséget és sok-sok vidám napot kívánunk az 
új munkahelyeden.  
 
                            Óvoda-, iskola- és az önkormányzat dolgozói 
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Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 

 
 
A Nagypalli Magyar Német Barátság klub június 17-én tartotta a 
klubestet ahol köszöntöttük a névnaposokat, valamint 
beszélgettünk az aktuális dolgokról.  
Augusztus végén, szeptember elején szeretnénk egy 
kirándulást szervezni. 
Az egyesület felajánlotta az önkormányzatnak, hogy ha 
szükséges a megtermelt zöldségek bontásában illetve 
pucolásában szívesen segítünk. Egy alkalommal már 
bontottunk cukorborsot. 
 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy augusztus 13.-án kedden 
10-19 óra között karbantartási munkák miatt 

 
GÁZSZÜNET 

 
lesz Nagypall község egész területén. 

 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 
Halálozás 

 
Schneider József élt 90 évet 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
 
 
 

Nyári Nyitva tartás: 
Kedd:        16.00 -18.00 
Szerda:       9.00- 11.00 
Csütörtök:16.00.- 18.00 

 
Eltelt egy év és ismét falunapi mulatsághoz érkeztünk, melyben 
idén a könyvtárunk is részt vesz, egy kis kiállítás keretében. A 

kiállításon Nagypall településről készült könyveket lehet 
megtekinteni. 

Fenntartónk Csorba Győző megyei könyvtártól való 
támogatásból két fellépést is tudtunk finanszírozni. Köszönjük a 

támogatást! 
  
 

Új könyvek érkeztek! 
 

GYEREK, IFJÚSÁGI- KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK:  
1. Lipcsey Emőke: Kés, Villa, SMS,  
2.Tea Stilton: A Korallok hercegnője 

3. Geronimo Stilton: Dinoszauruszok akcióban 
4. Omeros: Odüsszeia 

5. Dunai Anita: Mit kezdjek a hajammal? 8 éven felüli 
lányoknak... 

6. Dickens: Karácsonyi ének 
7. Voltaire: Candide vagy Optimizmus 

8. Tracy M. Scherlock Holmes és a bakter 
9. Ulysses Moore: A tükrök háza 
10. Garlando L: A végső kihívás 
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GASZTRONÓMIA, SÜTÉS- FŐZÉS: 

1. Bártfai László: Befőttek, házi szörpök, lekvárok, 
savanyúságok 

2. Lajos Mari: 99 új tészta étel 
3. 100 legjobb karcsú fogás 

4. 100 legjobb házi savanyúság 
5. Frank Júlia: Saláták 100 recept 

 
ROMANTIKUS REGÉNYEK: 

1. Fábián Janka: Emma szerelme 
2. Fábián Janka: Emma fiai 

3. Fábián Janka: A Német lány 
4. Fejős Éva: Karácsony New Yorkban 
5.Hooper Mary: Szirmok a hamuban 

6. Balogh MAry: Ördögi csapda 
Morton Kate: Az elfeledett kert 

 
 

KALAND - KRIMI REGÉNYEK: 
1. Lőrinc L. László: A fekete anya kígyója 1.2. rész 

2. Jame4s E. L. A sötét ötven árnyalata 
 
 

SZABADIDŐ, HOBBI: 
1. Finnanger Tone: Tilda színpompás nyári ötletei 

2. Patchwork könyv 
3. Nemezelés 

 
 

EGÉSZSÉG: 
1. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség 

2. Soma: Nemek igéje 
 

Következő könyv érkezés időpontja:  Augusztus.                                                
Szávics Edina                                                                                                                            

könyvtáros 
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Német Nemzetiségi Óvoda - Nagypall 
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet 

 
óvónő 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                        Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Baranya megye, 7731 Nagypall, Szabadság utca 26.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
§         Főiskola, óvódapedagógus, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
§         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi 
végzettség,  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
§         óvodapedagógusi végzettséget igazoló okmány 
másolata  
§         szakmai önéletrajz  
§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető 
be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.  
A pályázatok benyújtásának módja:  
§         Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Óvoda 
- Nagypall címére történő megküldésével (7731 Nagypall, 
Szabadság utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: Nagypall/361/2013/N 
, valamint a munkakör megnevezését: óvónő .  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 1.  
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Nagypall Község Önkormányzata és 
Német Nemzetiségi Önkormányzata  

2013. július 6-7.-én tartja a 
hagyományos Falunapját és a VIII. 

Pogácsafesztivált melyre szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit. 

 
 

Program 
 

2013. július 6. szombat 
 

15 órakor fesztivál megnyitó – kulturális program 
 

Fellépnek: 
Pécsvárad Big Band 

Nagypalli óvodások és iskolások 
Pécsi Fordan Táncklub 

Vokányi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi Tánccsoport 

 
 

19 órától bál – zene: HAROLD 
 

 
20:30 órakor tombolasorsolás 

Fődíj: 2 fő részére wellness utalvány  
  Colosseum**** Hotel Mórahalom 

 
 

22:00 órakor tűzijáték  
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2013. július 7. vasárnap 
 

Közpark 
 

14:00 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen, pogácsák leadása 
 

15:30 órától térzene a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
 Fúvószenekar közreműködésével 

 
18:00 órakor eredményhirdetések, díjak átadása 

 
 
 

Fesztiválsátor 
  

 
15:00 órától gyermekműsor – játékos vetélkedő 

Ribizli bohóc – légvár – ügyességi verseny 
 

A rendezvény ideje alatt mindkét napon a Nagypalli Magyar- 
Német Barátság Klub asszonya által sütött pogácsákat lehet 

kóstolni.  
 
 

Támogatóink: 
 

 
 

 
 

 
         Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 
               Pécsváradi Architekt Kft 

               Bakóné Mező Zsuzsanna 
             Sunyi Söröző 
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A RÉGI MESTERSÉGEKET FELELEVENÍTŐ EGYESÜLET 
JÚLIUS 15-17 KÖZÖTT NAGYPALLON RENDEZI MEG A 

HAGYOMÁNYOS 
NYÁRI KÉZMŰVES TÁBORT 

 
 

 
 
 

PROGRAM: 

 JÚLIUS 15.  AGYAGOZÁS ÉS 
KIRÁNDULÁS ÓBÁNYÁN 

 JÚLIUS  16-17 KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS NAGYPALLON 
 
 
 
 
 

A RÉSZVÉTELI DÍJ, MELY MAGÁBA FOGLALJA A 
FOGLALKOZÁS ÉS AZ EBÉD KÖLTSÉGEIT: 

 FELNŐTT: 2000.-FT/FŐ/NAP 

 GYERMEK 7 – 14 ÉVES KORIG 1000.-FT/NAP 
 
JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK 
HATÁRIDEJE: JÚLIUS 10. 
JELENTKEZNI LEHET: 
BÉRCES BOLDIZSÁRNÉ – ERZSINÉNINÉL  
TEL: 72-466-713, 30-341-8006 
 

 
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/

