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Hívogat az iskola 
 
Hívogat az iskola 
Kapuját kitárja 
Kispajtásom gyere hát, 
Menjünk iskolába. 
 
Jó barátunk lesz a könyv 
És a falitábla 
Kispajtásom gyere hát, 
Menjünk iskolába! 
 
Számolunk és olvasunk 
Vidám nóta járja 
Kispajtásom, gyere hát 
Menjünk iskolába. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata a Magyar Falu Programban újabb pályázatot nyújt 
be. A pályázatot az önkormányzati hivatal belső felújítására, korszerűsítésére nyújtjuk 
be.  
A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub a kultúrház belső felszereléséhez 
asztalok, székek beszerzéséhez nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében a közösségi tevékenységek feltételeiének támogatása 
felhívásra. 
A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület is nyújtott be pályázatot a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap felhívására a Szabadság u. 5. szám alatti Kézműves Háznál 
újabb foglalkoztató helység kialakítására. Az egyesület további pályázatot nyújtott be 
a Csoóri Sándor Programban meghirdetett „ A tárgyalkotó népművészeti közösségek 
szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek 
megerősítése és az utánpótlásbiztosítása” felhívásra. 
Amennyiben pályázataink sikeresek lesznek, azok mind településünk fejlődését 
fogják erősíteni. 

Grátz Erika – polgármester  
 

Tisztelt nagypalli Lakosok! 
 
Ez év márciusától, mint az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
látogatom heti rendszerességgel az Önök települését. 
Szeretnék gratulálni, mert csodaszép helyen élnek! 
 
Mint most már ide is tartozó, jómagam is különösen fontosnak tartom, hogy a 
település ilyen szép tudjon maradni és büszkék lehessünk arra, hogy ehhez a 
szépséghez, üdítő látványhoz nekünk is közünk van. 
Ehhez mindannyian hozzá tudjuk tenni a részünket: karbantartjuk a saját házunkat 
kívül és belül, ahogy az udvarunkat és a ház előtti portánkat, rézsűnket is. 
Odafigyelünk arra, hogy  a szemetet rendben gyűjtsük, olyan hulladék ne kerüljön 
közterületre, aminek ott nincs helye és saját kerítésünkön belül se legyen felhalmozva 
nehezen bomló vagy veszélyes hulladék. Figyeljük a lomtalanítás időpontjait, éljünk 
a lehetőséggel. 
Vigyázzunk zöldfelületeinkre, rendszeresen nyírjuk a füvet, tartsuk ápoltan a 
sövényeket, hogy ami a szemnek kellemes, az rendben is legyen. 
Gépjárműveinkkel rendszeres vagy huzamos jelleggel parkoljunk kijelölt 
parkolóhelyeken, illetve ingatlanainkon belül. 
Közlekedve a településen, amit látok, mert nekem még szemet szúr, jelezni fogom 
Önök felé és kérem, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
Köszönöm, hogy ebben együttműködünk!  
 
Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra! 

Dr. Matesz Tímea – jegyző 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha Kindergarten und Küche Pahl 

 
 

 
Kedves Olvasó! 
 
Búcsúzik a nyár és lassan beköszönt az ősz. Bízom benne, hogy mindenkinek 
pihentetően telt a nyara és sok-sok olyan élményben volt része, amely feltöltődést 
nyújtott számára. Elérkezett a szeptember és vele új kihívásokkal a 2020/ 2021-es 
nevelési év. Megszépült óvodánkba 2020. szeptember 1-én (kedden) várjuk a nyár 
folyamán friss élményekkel gazdagodott gyermekeinket, valamint új óvodásainkat. 
Nagy örömünkre a jelenlegi beiratkozás szerint szeptemberben 8 új gyermek kezdi 
meg az óvodát. Így létszámunk 14 főre gyarapszik. Közülük 7 fő kis, 4 fő középső és 
3 fő nagycsoportos korú. A 8 fő bejáró óvodásaink naponta Fazekasbodáról, illetve 
Pécsváradról utaznak. Augusztus 16-án emailben értesültünk a Boldogságóra 
program csapatától, hogy óvodánk a következő tanévre is elnyerte az „ Örökös 
Boldog Óvoda” címet. Megköszönték a kitartó lelkesedésünket, munkánkat és 
elkötelezettségünket a program iránt. Gratuláltak a címünk sikeres megtartásához.  
 

 
 
 
A leendő kis elsősöknek, Bagó 
Gábornak, Gulyás Emmának és 
Majdics Mírának kívánom, hogy 
iskolás éveik az ismeretek 
megszerzése, elsajátítása mellett 
szépek és vidámak legyenek! 
 
 
 
 
 
 

A nagypalli tanító kollégáknak valamint munkatársaimnak nagyon sikeres, boldog, 
élmény teli tanévkezdést és az új nevelési évre eredményes, jó munkát kívánok! 
 

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

Nagypalli Iskola 

„Véget ér a VAKÁCIÓ, 
kezdődik az iskola, 
sok kis gyermek nagy élménnyel 
kalandozik be oda…” 
(Aranyodi Zoltán – Iskolakezdés) 
 
A 2020/2021-es tanévet 12 tanulóval kezdi meg iskolánk, nagy örömünkre négy elsős 
csatlakozik hozzánk. A tanítói gárda változatlan: a németet továbbra is Fáth Hedvig, 
a többi tantárgyat megosztva Darmosné Gyenis Valéria és jómagam tanítjuk. 
A jelenlegi álláspont szerint az oktatás a normál rend szerint kezdődik meg 
szeptember elsejétől. Néhány fontos információt azonban figyelembe kell venni! A 
vírushelyzetre való tekintettel nálunk is meg fog valósulni a többszöri fertőtlenítés. 
Maszk viselésére van lehetőség, de nem kötelező. Ahogy eddig is, a kézmosás 
nagyon szerves részét fogja képezni a mindennapjainknak. Az Intézkedési tervben 
számos tanácsot kapott intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Egy 
nagyon fontos pontra szeretném felhívni a szülők és nevelők figyelmét: 
„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja. …Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket 
arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK  [Nemzeti 
Népegészségügyi aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 
fertőzés van.” 
Bár mindannyiunkban ott mocorog a bizonytalanság érzése, célunk továbbra is az, 
hogy diákjainknak a lehető legbiztonságosabb (mind érzelmileg, mind fizikailag) 
közeget alkossuk meg az idei tanévre is. 
Az úszást idén is az I. félévben kezdjük. Terveink között szerepel a Boldog Órák 
bevezetése, hogy a következő tanévben pályázhassunk a Boldog Iskola címre. Mivel 
az Ökoiskola címet nagy örömünkre már elnyertük, így a környezettudatos nevelés is 
fokozottan fog szerepelni a tanév teendői között. Mindemellett természetesen a már 
bevált gyakorlatokat sem hanyagoljuk el. 

Fischer Dóra 
tanító 
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KÖNYVTÁR HÍREK 
 
 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
Ismét itt a szeptember, az iskolák ismét megnyitják kapuikat. Mindenki készülődik, 
vásárol, és talán egy kicsit még izgul is, hogy milyen lesz a következő tanév, lesz-e 
új diáktárs, vagy új tanár esetleg. Új év, új kihívások, és újabb kötelező olvasmányokat 
kell a kezükbe venni a diákoknak. Van, aki már előre megkapta listát, és meg is 
kerestek már vele, hogy szeretnék kikölcsönözni, de van, akinek a tanév elején fogják 
megmondani, mit kell elolvasni. Sok szeretettel várok minden kedves diákot is, akik 
szeretnék kikölcsönözni ezeket a könyveket, hiszen több kötelező olvasmány is 
megtalálható a Nagypalli Könyvtárban, de ha esetleg olyat keresnének, ami jelenleg 
nincs nálunk, a Csorba Győző Könyvtár ki tudja küldeni nekünk Pécsről. Így semmi 
nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a falu diákjai részére ki tudjuk adni 
ezeket a könyveket.  
Néhány közülük, amire szükségük lehet: 
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A szeptember nem csak az iskolakezdés és az ősznek, de a szüret kezdetének, a 
gyümölcsszedésnek is az időszaka. És miközben folyik a gyümölcsök begyűjtése, a 
hónap első napja hagyományosan az őszi búza és a rozs vetésének kezdete.  
A népi mondák szerint: 
• Szeptember elseje időjós napnak is számít: ha esik, gyenge lesz a tél.  
• Ha viszont 5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú őszre számíthatunk.  
• Ha 8-án meleg éjszaka lesz, az finom bort érlel, viszont, ha hidegre fordul az 
idő, savanyú lesz a szőlő leve.  
• A szőlősgazdák számára kritikusnak számít a 21-e, Máté napja is: ha tiszta az 
idő, az sok jó bort ígér.  
• Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, az szép tavaszt ígér a következő 
évre. 
• Ha pedig Szent Mihály lova deres 29-én, az meghozza a telet. 
Mindenkinek kellemes időtöltést, szüretet, és iskolakezdést kívánok! 
 

Kocza Ferencné 
könyvtáros 

 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

       
 

 
Halálozás 

 
Maduda Emilné  82 élt  évet 

 
 
 

 
ŐSZI LOMTALANÍTÁS 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az őszi lomtalanítás időpontja 

2020. szeptember 11-én pénteken lesz. 
A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a 

tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyújtó dobozba vagy zsákba 
kerüljenek. 

Az akció során nem szállítják el az építési törmeléket, zöld hulladékot, veszélyes 
hulladékot és elektronikai hulladékot. 

 
DÉL-KOM KFT. 



2020. szeptember 
 

7 
 

 

 
 
 



2020. szeptember 
 

8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étkezési díj befizetési időpont 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll rendelkezésükre: 
 

Szeptember 16. szerda 
 
 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését, melyet továbbra is 
Mihály János falugondnoknál tehetnek meg.  
 
 

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/

