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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Magyarország Kormánya 2020. június 18-i hatállyal megszüntette a vészhelyzetet, 
azonban vannak intézkedések melyek továbbra is élnek. A szájmaszk használata az 
üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező. Nagy 
rendezvények megtartása augusztus 15-ig nem engedélyezett.  
Intézményeink mind megnyitottak, működésük zavartalan. 
Az óvodánk belső felújítási munkái miatt az óvodai foglalkozások a könyvtár 
épületében voltak, azonban július 6-től a megújult csoportszoba várja már az 
apróságokat. 
Az óvoda és a konyha június 29 - július 3 között nem üzemel. Ez évben csak egy hét 
leállás lesz, ezzel is segítjük a kisgyermekes családokat.  A szociális étkezők 
ellátásáról a leállás ideje alatt is gondoskodunk.  
A könyvtár június 30-től várja a régi és új könyvtártagokat. 
Egy nehéz időszakon vagyunk túl, mely sokunknak adott új feladatokat azonban 
bátran kijelenthetem, hogy mindegyiket maradéktalanul teljesítettük.  
Ezért köszönettel tartozom dolgozóimnak. Köszönet Mihály János falugondnoknak, 
akinek a legtöbb plusz feladat jutott a veszélyhelyzet idején. Köszönet az óvoda 
dolgozóinak Mihályné Erzsikének és Lasszerné Ingridnek a konyhai munkájukért, 
köszönet Moschnizka Zsuzsi óvó néninek a gyerekfelügyeletért, köszönet a 
hivatalban dolgozó minden munkatársnak, akik a home office módban mindig 
teljesítették a határidős feladatokat. Köszönet a közfoglalkoztatottaknak is hiszen 
amikor kellett maszkokat varrtak, fertőtlenítettek, takarítottak.  
Természetesen köszönet jár kis falunk minden lakójának is, hiszen az Önök 
fegyelmezett magatartása nélkül ez nem sikerült volna. 
Ismét bebizonyítottuk, összefogásban van az erő! 
 
Fejlesztési hírek 
 
Önkormányzatunk az új építési telkekhez megrendelte a Mezőföldvíz Kft-től az ivóvíz-
hálózatbővítési munkákat, melyet július hónapban végeznek el.   
A ravatalozó felújítási munkái is befejezéshez közelednek, hiszen már csak az utolsó 
„simítások” vannak hátra. Köszönjük a lakosság türelmét és megértését melyet a 
felújítás ideje alatt mutattak.  

Grátz Erika 
polgármester 

 

 
ANYAKÖNYVI HIREK 

 
HALÁLOZÁS 

 
Somogyvári István élt 65 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 
Kedves Olvasó! 

 
A június egy szuper hónap, hiszen beindul a nyár, visszatér az emberek jó hangulata 
és ezek mind-mind pozitív átalakulásokat hoznak. A nyár a vidámság, a jókedv és a 
szabadság évszaka. Elindult a nyári élet az oviban, amikor élvezhetjük a jó időt, 
valamint a szabadban eltölthető foglalkozásokat. Lassan elérkezik az igazi vakáció 
mindenki számára. Rendhagyó és nehéz időszakon vannak túl óvodások, iskolások 
és munkavállalók egyaránt, melyet remélünk, hogy egy sokkal boldogabb időszak 
követ. Idén nyáron megfontoltabban kelhetünk útra és leginkább csak belföld ajánlott, 
mint utazási célpont. 
Június 1-én a #zöldenjobb napon minden évben az italos Karton Környezetvédelmi 
Egyesülés bezöldítette az internetet annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a 
környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, ezen belül is az italos karton 
hulladékok szelektív gyűjtésének fontosságára. A Zöldenjobb Naphoz minden évben 
visszatérőként csatlakozott óvodánk is. Gyermekeink és mi óvodapedagógusok, 
valamint a dadus néni is, zöldbe öltöztünk erre a napra. Az előző években rólunk 
készült fotókat, videót, emlékként töltöttem fel a facebookra. 
Egyre nagyobb hagyománya van a levendula szüretnek. Az óvoda udvarán 
megcsodáltuk a pompázó levendula bokrokat, mini szüretet is rendeztünk a 
gyermekekkel. A levágott virágokat megszagoltuk, lemorzsoltuk. Az óvodai nyári élet 
június-július- augusztus hónapokban érdekes és változatos tevékenységeket tartogat 
óvodásaink számára. Kifejezetten izgalmas az élet az oviban így nyáron is, hiszen 
szinte az egész napot a szabadban tölthetik gyermekeink. Fontosnak tartjuk, hogy 
különféle tevékenységeket ajánljunk számukra, hogy mindig érdeklődésüknek és 
kedvüknek megfelelően választhassanak. Kedvelik az udvarra kivihető BILIBÓ 
mozgásfejlesztő játékot, a motorozást. Az árnyas fa lombja alatt, a kerti faasztal 
ilyenkor is lehetőséget kínál rajzolásra, festésre, gyurmázásra. A homokozóban 
remek alkotások, homokvárak készülnek. Nagyon fontos a hőségben a folyadék 
folyamatos pótlása. Az udvaron is biztosítjuk kancsókban a frissítő italt. Gyermekeink 
a kis faházikónkban családjátékokkal, kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal 
játsszák ki nyári élményeiket. A családoknál, a kertekben folyamatosan érik a 
gyümölcs. Kérjük ezúton a Szülőket, Nagyszülőket, hogy akinek lehetősége van, 
szerdai napokon küldjön gyermekével az óvodába gyümölcsöt! A „gyümölcsnap” egy 
nagyon jó kezdeményezés volt a szülők részéről. Szeretnénk nyáron is folytatni! 
Intézményünk zárt facebook csoportjában online adtunk ötleteket a szülőknek a 
nyárra versekkel, dalokkal, mesékkel, tornagyakorlatokkal, logopédiai feladatokkal, 
otthon végezhető barkácsolási lehetőségekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők 
láthassák gyermekeik óvodai tevékenységeit , ezért fotókat készítünk, melyet szintén 
intézményünk zárt facebook csoportjába töltünk fel. Az óvodában az aktualitásoknak 
mindig nagy szerepet tulajdonítunk, így a jeles napokról, ünnepekről, világnapokról 
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mindig megemlékezünk a gyermekek fejlettségi szintjének és érdeklődésének 
megfelelően. A Környezetvédelmi Világnap (június 5) és az Óceánok Világnapja 
(június 8) azok, melyek kiválóan beilleszthetőek a júniusi nyár-váró projektekbe.  
Június 4-én a Nemzeti összetartozás napjára, á Trianon 100. évfordulójára a „Mese 
Trianonról” című mesével emlékeztünk meg.  

Június 5-én a Környezetvédelmi 
Világnapon célunk volt, hogy a 
gyermekek életkori 
sajátosságainak megfelelően 
játékos tevékenységekkel 
felhívjuk a figyelmet a 
környezetszennyezés tényére, 
annak következményeire, és, hogy 
előmozdítsuk a közös 
gondolkodást, ösztönözzük a 
közös cselekvést.  
Készültünk június 8-án az 
Óceánok Világnapjára, 
műanyagszennyezés ellen 

figyelemfelkeltés érzelmi intelligencia fejlesztés, víz körforgás vízszennyezés, 
globális felmelegedés hatása kreatív játékokkal, eszközökkel. 
Medárd (június 8), valamint Margit (június 10) napján a népi jóslatokat ismertettük 
meg a kicsikkel:  
„Ha Medárd napján esik, esik 40 napig”, „Margit napi esőcseppek, 40 napig 
elperegnek!” 
Június 10-én az Örökös Boldogóvoda 2019-2020 tanévi munkánk elismeréseként a 
Boldogságóra program vezetőjétől és csapatától köszönő emailt kaptam az alábbi 
szöveggel: „Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Nincs rá szó, hogy mennyire hálásak 
vagyunk az elmúlt időszakban elkötelezett, kitartó, gyermekcentrikus hozzáállásért. 
Fogadd szeretettel tőlünk a „HÁLA OKLEVELET”, amivel szeretnénk megköszönni 
egész éves munkádat, kitartó lelkesedésedet!” Az email csatolmányaként a hála 
oklevelet is megküldték. Az Örökös Boldog Óvoda címet a 2020-2021-es tanévre is 
megpályáztuk. 
Júniusi, egyben utolsó Boldogság Ovi foglalkozásunkon a „Kerekerdő” című mesén 
keresztül dolgoztuk fel, foglaltuk össze a 2019/2020.-as tanév havi témáit. A mese 
végén az összegyűjtött „gyöngyökből” készült el csoportunk boldogságlánca. „Milyen 
jó lenne, ha sok embernek lenne ilyen a Földön, s az emberek boldogok lennének! 
„Minden könnyebb, minden jobb, amikor az ember megengedi magának, hogy boldog 
legyen” (J.D. Robb). 
Akárcsak az Anyák Napjára, úgy az Apák Napjára (június 21) is, nagy lelkesedéssel 
készültünk, melyet 1994 óta ünnepeljünk Magyarországon. Az ünnepet megelőző 
hetekben otthoni felkészülésre az óvoda zárt facebook csoportjában online osztottunk 
meg verseket, dalokat, ajándékkészítési ötleteket, az oviban pedig minden gyermek 
nagy örömmel készíthetett meglepit az Apucinak, melyet az otthonában átadhatott. 
Június 21-e kiváló alkalom volt arra, hogy online köszöntöttük az édesapákat,  
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nagypapákat, dédpapákat és 
kifejezzük hálánkat feléjük. Ez a 
nap róluk szólt és a családban 
betöltött szerepükről. 
Kis óvodánk felújítási munkálatai 
folynak még, de már nem sokat 
kell várnunk, hogy birtokba 
vehessük csodaszép 
mesevárunkat. Ahhoz, hogy 
minden a helyére kerüljön, még 
sok tennivalónk van, ezért a 
gyermekek 2020. június 29-től 
július 3-ig szabadságot kapnak. 
Július 6-án már a megújult, 
megszépült kis 
ékszerdobozunkban várjuk a gyermekeket. 
A nagycsoportosok búcsúztatását és a rövid kis évzáró ünnepélyünket 2020. július 
31-én tartjuk az óvodában 10, 30 órai kezdettel. 
Szép nyarat, jó pihenést, élmény teli nyaralásokat kívánok minden Olvasómnak, 
munkatársaimnak pedig kellemes pihenést a nyár hátralévő részében, valamint 
feltöltődést a szeptemberi tanévkezdésre. 
 
                                 Illésné Speiser Mária – óvodavezető 
 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 

Június 2-tól végre lehetőséget kaptunk, hogy visszatérhessünk az iskolába és újra 
együtt lehessünk. Tanulóink többsége élt is ezzel a lehetőséggel, így az utolsó két 
hétben az összefoglalás, rendszerezés, ismétlés mellett bőven jutott idő a közös 
játékra, ami talán a leginkább hiányzott az elmúlt időszakban. 
Június 15-én tartottuk a zártkörű ballagást és bizonyítványosztást. A közösen eltöltött 
fél óra így is érzelmekkel telve és meghatóan telt. A gyerekek munkáján kívül 
megköszöntük a szülők sok segítségét, hiszen átvették a szerepünket a digitális 
oktatás időszakában. 
Három kitűnő tanulóval zárhattuk a 2019/20-as tanévet. Fullér Gergő, 2 osztályos, 
Szabó Vivien, 3. osztályos és Ripszám Alíz, 4. osztályos tanulónk munkáját tudtuk 
könyvvel jutalmazni. Elsőseinket pedig „igazi iskolássá” avattuk, hiszen egy munkával 
teli, eseménydús tanév van mögöttük. 
Három ballagó diákunktól kellett ezen a délutánon búcsút vennünk. Pécsi Izabellának, 
Ripszám Alíznak és Somogyvári Liliánának csak annyit kívánok, hogy állják meg a 
helyüket az új iskolájukban is, és sose felejtsék el azt a 4 évet, amit a nagypalli  
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iskolában tölthettek! Természetesen a kapunk mindig nyitva áll előttük és reméljük, 
hogy sok élménnyel telve jönnek majd vissza, meglátogatni minket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanévzáró – attól függetlenül, hogy zártkörű volt – nem telhetett el a 
köszönetnyilvánítás nélkül, melyet az újságolvasókkal is szeretnénk megosztani. 
Hálával tartozunk a sok segítségért a pécsváradi iskola igazgatóságának, a 
tankerületnek, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Nagypalli 
Önkormányzatnak, hogy terveink megvalósításában mindig mellettünk álltak! 
Köszönjük a nagypalli Értékteremtő Program dolgozóinak a segítséget, Mohácsi 
Áginak a sok-sok varrást és hogy bármikor megkereshettük az őrült ötleteinkkel! 
Köszönjük Bérces Erzsi néninek, hogy mindig barkácsolhattunk! Köszönjük Detti 
néninek az egész éves hitoktatói munkáját! Rumszauer Gábornak azt, hogy mindig 
rendelkezésünkre állt a busszal és szívesen elvitt bennünket bárhova! Köszönjük 
Kocza Ferencné Lizának, hogy mindig szívesen látott bennünket a könyvtárban! 
Köszönjük Ripszám Veronikának, hogy mindig odafigyelt ránk és tiszta környezetet 
biztosított nekünk! Valamint azt is szeretnénk megköszönni, hogy 4 évig elvállalta a 
szülői munkaközösség vezetését! Köszönjük a konyha dolgozóinak, Mihályné Knoch 
Erzsébetnek, Lasszerné Schnell Ingridnek és Bérces Hajninak a sok-sok finom 
ebédet! Végül, de nem utolsósorban, köszönjük kolléganőinknek, a 
fejlesztőpedagógusoknak, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 
a sok segítséget! 
 
Kis szusszanás után június 22-től ismét összegyűltünk az iskolában, ahol 
kézműveskedéssel, kirándulással, tánccal, sok-sok pihenéssel, nevetéssel töltöttük 
az időnket.  
 
Június 26-án tartotta a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum az általuk meghirdetett 
rajzpályázat elmaradt díjátadóját. Fullér Gergő, 2. osztályos tanulónk II. helyezést ért 
el az 1.-2. osztályos kategóriában. Ezúton köszönjük a felkészítést Darmosné Gyenis 
Valériának és gratulálunk nekik! 
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Úgy gondolom, hogy bár mindenki nagyon fáradt volt már, de ez a pár közösen 
eltöltött nap méltó lezárása lett a tanévnek. 
Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyárra!  

Fischer Dóra - tanító 
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        KÖNYVTÁR HÍREK 
 
 
 
 
 
Kedves Könyvtártagok! 
Nagy örömmel értesítek mindenkit, hogy a NAGYPALLI KÖNYVTÁR 2020.06.30-tól 
ÚJRA NYITVA!!! 
Nyitvatartásunk a következő képpen alakul: 
KEDD:   8.00 – 12.00 
SZERDA:  8.00 – 12.00 
CSÜTÖRTÖK:  14.00 – 18.00 
Természetesen, mint mindenhol, a könyvtárban is lesznek SZABÁLYOK, amiket BE 
KELL TARTANI!!  
Nagyon fontos: 

 Maszk használata kötelező 
 Kihelyezett kézfertőtlenítő használata szintén kötelező 
 A könyvtárban egyszerre két látogató tartózkodhat 

Kérem mindenki szíves türelmét és együttműködését! 
Viszont, hogy ne felejtkezzünk meg a soron következő hónapunk – a július nevezetes 
napjairól sem, elevenítsünk fel néhányat. Július az év hetedik hónapja, és 31 napos. 
A római naptárban, kezdetben ez az ötödik hónap volt. Ennek megfelelően latinul 
eredetileg Quintilis („ötös") volt a hónap neve, csak később Julius Caesarról nevezték 
át júliusra. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi. 
Július 1. - Semmelweis-nap - a magyar egészségügy ünnepe 
Ezen a napon 1818-ban született Semmelweis Ignác Fülöp magyar orvos, az „anyák 
megmentője". Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 
Semmelweis rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók 
okozták azzal, hogy boncolás után mentek át a szülészeti osztályra, az I. számú 
klinikán, s ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandós nőket. A bábák nem 
végeztek boncolást, így a vérmérgezés eme speciális fajtája harmad annyiszor fordult 
elő a szegényebbeket kiszolgáló, II. számú klinikán, mint az orvosokén. A klórmész-
oldatos kézmosást Ignác antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak. Felfedezését még 
abban az évben közzétette. Májusban kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat 
és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros 
kézmosásra, majd októberben kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti 
klóros kézmosást is. Így kezdődött szélmalomharca az akkori hivatalos, tudományos 
világgal, amely a mikroszkóp alkalmazásával (amit maga Semmelweis nem használt) 
sem jutott erre az egyszerű, következtetésre. 
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Július 3. - Zacskómentes világnap: 
A zacskómentes világnap 2008 óta próbálja felhívni a figyelmet a környezetünket és 
egészségünket veszélyeztető műanyag zacskókra. Napjainkra egyre sürgetőbbé vált 
a probléma megoldása, és ma már nem csak a műanyag csomagoló anyagok 
okoznak problémát. Egyre többen ismerik fel, hogy túl sok csomagolást használ a 
világ. Egy zacskót átlag 25 percig használunk, mégis 100-500 évig velünk marad, 
nem bomlik le. Szemétlerakókra vagy szemétégetőkbe, rosszabb esetben az 
árokpartra, a fákra vagy a vízbe, a tengerekbe kerül, veszélyeztetve az élővilágot. 
Égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel. Európában először 
Olaszországban tiltották be teljesen a nem lebomló műanyagból készült zacskókat 
2012-ben, de a világ több országában is tiltólistán vannak a vékony szatyrok. 
Július 13. - Nagymamák Világnapja 
A nagymamák sok mindenben egyedit alkotnak. Ők készítik a legfinomabb 
süteményeket, lekvárokat, és ők tudják a legtöbb mesét, a legtöbb verset. Ők azok, 
akik kiszínezik gyermekkorunkat. A jóságos, vajszívű nagymama biztos támasz 
minden unoka számára. Elkényeztet, óv és véd, elhalmoz szüntelen szeretetével. A 
„jó öreg" nagyi minden problémára talál megoldást, nincs számára lehetetlen. 
 

Kovács Zsófi: Nagymamának 
  

A világ legszebb virága, 
A lelkünk igaz imája, 

Szívünk tágas otthona, 
Te vagy mindez, nagymama! 

 
Szereteted lángja fényesebb a Napnál, 

Kedves hangod csilingelőbb minden dalnál, 
Dolgos kezed mindig örömmel dajkál, 
Szíved melege boldogsággal szolgál. 

 
Nagymamánkra mindig számíthatunk, 

Őreá sosem haragudhatunk, 
Hisz szíve egy hatalmas óceán, 

Még ha el is süllyedünk, Ő ránk talál. 
 

Haragja sosem mérvadó, 
Bosszúja sem oly hosszú, 
Csodálom ezért végtelen, 
Ilyen lesz az én életem. 

 
Nagymamám a példakép, 

Vele mindig játszanék, 
Vele minden baj oly szép, 
Öreg keze, érzem, véd. 
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Július hónap további jeles napjai: 

 Július 19. Móra Ferenc születésnapja 
 Július 20. Az első magyar nyelvű biblia megjelenésének napja 
 Július 22. A Hold napja 
 Július 29. A tigrisek világnapja 

 
Viszont ami a legfontosabb, KÖNYVTÁRUNK ismét NYITVA!!! Várok minden régi és 
új könyvtártagot, akik szeretnének elmélyülni a könyvek világában!!! 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 
 
 
 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 

Július 15.  szerda 9 - 11 óra között 
a kultúrház iskolai ebédlőjében. 

 
 
 

 
Mihály Emese - 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/

