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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Elballagtak nagycsoportos óvodásaink.
Búcsút vettek az óvodától, az óvó néniktől, kispajtásoktól és a játékoktól.
Szeptembertől várja őket az iskolapad.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Július 30.-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Szabadság u. 26. szám
alatti épületünk, melyet több pályázati támogatásból újítottunk fel.
Az ünnepségen részt vett dr. Hargitai János térségünk országgyűlési képviselője,
Gaal Gergely a Modern Települések Fejlesztésének Miniszteri Biztosa, valamint
Dunai Péter a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke is.
Az önkormányzati hivatal, az óvoda és a
kultúrház épületén homlokzatszigetelés,
nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés,
napkollektorok építése, fa tornácok
cseréje, külső padló és faburkolatcsere,
önkormányzati
hivatal
felújítása,
korszerűsítése, új bútorok vásárlása,
óvodai udvar felújítása, kultúrházba új
asztalok székek vásárlása történt meg.
Az épületen hat pályázatból elvégzett
felújítás teljes költsége 85,5 Mft, melyhez
78,6 M Ft pályázati támogatást nyertünk
el. Az önkormányzati önerő 6,9 MFt volt.
Ezen a napon került átadásra a Szabadság u. 5. szám alatt található Kézműves
Házban kialakított foglalkoztató is, mely a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
sikeres pályázatának köszönhetően készült el.
Június 30-ig lehetett benyújtani a „Jó tanuló” díjra a kérelmeket. Ez évben Gulyás
Emma Nóra, Réti Tímea, Kuczora Gréta, Somogyvári Márk és Varga Tamara
részesült kitűnő tanulmányi eredményeiért pénzjutalomban. Ezúton is gratulálunk
Nekik és további eredményes tanulmányokat kívánunk!
Ballagó óvodásaink és alsó tagozatos iskolásaink is megkapták az ösztöndíjat, mely
a helyi intézményeinkben töltött hónapok után illeti meg a gyermekeket, tanulókat.
Grátz Erika - polgármester
ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás
Pörös István élt 86 évet
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata az idei évben júniusban kiosztotta az
óvodások és iskolások részére az ösztöndíjakat. Az önkormányzatunk a gyerekek
részére biztosított továbbá egy olyan napot, amikor ellátogathattak egy játszóházba
melynek természetesen a költségeit fedeztük, ahogyan a nagy melegre is
figyelemmel új strandfelszereléseket vásároltunk a részükre.
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatta továbbá a Régi
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület által szervezett és 2021.07.19-2021.07.24.
napig tarató kézműves tárbort is, melyre sok gyermek jelentkezett és az eredményt
látva nagyon sok szép alkotás készült.
Önkormányzatunk ezen felül vállalta, hogy az egyesület által használt udvart
világosítja. A Kézműves Házban kialakított foglalkoztató átadására július 30. napján
került sor.
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata meghosszabbította a szerződését az
Országos Katalógus honlap üzemeltetőjével is, melyben a faluházat továbbra is
igyekszünk népszerűsíteni, mellyel reményeink szerint egye több látogatót tudhat a
falu magáénak.
Mint arról már bizonyosan többen is hallottak, az
idei évben – amennyiben a vírushelyzet majd
engedni fogja - megrendezésre kerül a VI. Sváb
Zenei Hétvége Villányban, melyre sok
szeretettel várunk mindenki. A rendezvény az
aktuális rendeleti előírások figyelembevételével
látogatható, jelenleg védettségi igazolvány
felmutatása szükséges. Csak egyfajta belépő
igényelhető és vásárolható, amely 2 napra
érvényes, és 12 év alatt ingyenes a belépés,
melyhez azonban felnőtt kíséret kell.
Önkormányzatunk a rendezvényre kisbuszt
indít, így a jelentkezéseket a +36-30/2347348
telefonszámra várjuk 2021.08.20. napjáig,
figyelemmel a létszámkorlátra is.
Bérces Attila elnök
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha –
Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Végre újra visszatért az igazi nyári kánikula, de közben már eltelt az évszak nagy
része, nyakunkon a nyárzáró augusztus és a mesés indián nyár. Legtöbben már
javában nyaralnak, vagy szabadságukat töltik. Lassan véget ér az aktuális nevelési
évünk, bár a feladatokból úgy érzem nem fogytunk ki sosem, sőt már a jövő tanév
programjain, tervein törjük a fejünket.
Nyári óvodai életünk során több alkalommal megfigyeléseket végeztünk. Megfigyeltük
az időjárási jelenségeket: záporok, zivatarok, viharok, dörgés, villámlás jégeső
szivárvány. A nap magasan jár az égen, és egyre melegebb van. Beszélgettünk az
időjárásról, a nyaralásról, a nyári öltözködésről, német nyelven is. A természet
jellemzőit összehasonlítottuk a tavaszival, beszélgettünk az aratásról. Napocskákat
barkácsoltunk, nyári dalokat énekeltünk. Az udvaron játszottunk árnyékunkkal. Az
évszakhoz kapcsolódóan találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat is
mondogattunk. Tartottunk gyümölcsnapokat, ünnepeltünk születés-és névnapokat. A
forró napokon a bilibó játékokat megtöltöttük vízzel, „pancsoltunk”, a homokozóban
saraztunk és vízi bombával célbadobó-versenyt rendeztünk. Az aratásról a „Kis
kombájn meséje” kapcsán beszélgettünk, képeket nézegettünk a különböző
mezőgazdasági gépekről, valamint azok munkájáról. Verset is tanultunk az aratásról.
Felkérésünkre július 6-án eljöttek hozzánk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Megyei Baleset megelőzési
Bizottságának
(BMRFK
MBB) munkatársai és a
közúti
közlekedési
szabályokról beszélgettek
gyermekeinkkel abból a
célból, hogy ösztönözzék a
kicsik
szabálykövető
magatartását és segítsék
szabályos közlekedésüket.
A gyalogos és kerékpáros
közlekedés alapismeretein
túl, az ovisok figyelmét
felhívták a futóbiciklivel és
kerékpárral való közlekedés
során a védőeszközök
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használatának fontosságára és a láthatóságra is. A foglalkozás végén KRESZhorgászat keretében életkori sajátosságaiknak megfelelő közlekedéssel kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolniuk azon témákból, melyekről előtte szó esett. A
gyermekek kerékpáros védőeszközöket, láthatósági mellényeket és szóróanyagokat
kaptak ajándékba.
Járványügyi védelmi intézkedéseink között szerepel, hogy a szülők az óvoda
épületén belül nem tartózkodhatnak, a gyermeküket érkezéskor a bejárati ajtóban
szükségesek átadni az óvónőnek, illetve dajkának és délután ugyanígy veszik át.
Továbbra is szigorú szabályokkal, fokozott figyelemmel, kiemelt feladatként kezeljük
környezetünk folyamatos tisztántartását, a személyi higiéné betartását. A
nagycsoportosok búcsúztatását óvodánk udvarán szerveztük. Búcsút vettünk a
ballagó óvodások szüleitől, a ballagó gyermekektől pedig a műsor közben köszöntünk
el.
Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásként ösztöndíjat nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Immár
negyedik éve adja át Grátz Erika polgármester asszony az óvodától búcsúzó
gyermekeknek a megérdemelt összeget és a vele járó emléklapot. A velünk töltött
ovis évek fotóiból Heckerné Jagados Diána a szülői szervezet elnöke egy filmet állított
össze. Meghatottan elevenítettük fel a búcsúzó óvodásaink emlékképeit.
Ünnepségünk fénypontja az eddigi hagyományokat követve léggömb röptetés volt. A
három iskolába készülő gyermek, a polgármester néni, az óvónénik és a dadus néni
engedték fel lufijaikat a levegőbe. Feledhetetlen pillanat, és a ballagók kedvence is a
látvány, amikor a lufik zenére egyszerre szállnak, és még sokáig láthatóak az
égbolton. A már szintén hagyománnyá vált kerti partival zártuk programunkat, mely
alkalomra süteménnyel és limonádéval kedveskedtünk óvodásainknak,
vendégeinknek.
Július 22-én Bérces Erzsi néni meghívására részt vehettünk a nagypalli Kézműves
tábor mézeskalács sütő programján és kóstolhattunk is mézeskalácsot.
Rohamosan közeledik a nyár vége mi már megkezdtük előkészítő munkáinkat a
2021-2022 nevelési évre. Kívánok Olvasóimnak, a Szülőknek, a Gyermekeknek
további gyönyörű, napsugaras, boldog nyarat, sok szeretettel!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Református Egyház közleménye
Zengővárkony – Nagypall Református Társegyházközösség megvételre kínálja a
Nagypall 250 hrsz-on fekvő 1794 m2 nagyságú ingatlanát. Az ingatlan a Református
templom mögötti terület.
Érdeklődni Győrfi Bálint református lelkésznél lehet a 30-633 1377-es telefonszámon.

5

2020. augusztus
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Tisztelt Olvasó!
Július az a hónap, mikor teljesen elcsendesül az iskola és kipiheni az egész éves
munkáját. Bár idén nem kellett unatkoznia, hisz a tankerületből festők érkeztek és a
két tantermünknek, a vizesblokkoknak, az öltözőnknek, a tornatermünknek és a
tanárinknak szép új fehér „ruhát” adtak. Köszönjük a tankerületnek és Kófiás
Endrének, hogy a szeptembert egy szépen kifestett iskolában kezdhetjük! A festés
előtti és utáni munkálatokat Ripszám Veronikával és Kocza Ferencné Lizával oldottuk
meg. Nagyon szépen köszönöm lányok ismételten a sok segítséget!
Javában tart a nyár. Minden kisdiák nyaral, pihen, töltődik az új tanévre.
Bár tudom, hogy sokszor előjön ez a mondat: „Jaj, anya, én unatkozom „
Az unalom elűzéséhez pár jó gondolat:
Nevezz ki egy füzetet vakációs füzetnek, és ebbe írd le a nyári élményeidet!
Fotózz, ragassz, rajzolj!
Csinálj valamit fordítva! Pl.: Sétálj hátrafelé, vagy moss fogat a „nem ügyes”
kezeddel
Keress egy négylevelű lóherét! Préseld le és ragaszd
a füzetbe! Ne feledd, szerencséd lesz!
Kóstolj meg egy olyan ételt, gyümölcsöt, amit eddig
még nem ettél! Írd le mi volt az, milyen volt az íze!
Egy reggel sétálj ki az udvarra, kertbe, erkélyre
teljesen egyedül! Csukd be a szemed, szippants mélyeket és hallgasd a madarak
énekét! Gondolj azokra, akiket a legjobban szeretsz!
Ölelj meg egy fát! Aztán a szüleidet is!
Olvass fura helyzetben! A fűben hasalva, az asztal alá bújva, zseblámpával a
takaród alatt, egy óriási fa törzsének támaszkodva, vagy valakinek, aki nem tud
olvasni (lehet ez akár egy csiga is
Táncolj szokatlan helyen! Esőben, az asztal tetején
Nézd meg legalább egyszer a napfelkeltét és a
napnyugtát!
Hintázz, közben jó hangosan énekeld a kedvenc dalodat!
Egy augusztusi éjszakán maradj fenn sokáig és számold
meg a hullócsillagokat! Ne felejts el kívánni!
Az előbb említett jópofa kis feladatokhoz jó szórakozást kívánok!
Darmosné Gyenis Valéria - tanító
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Július 19-23 között rendeztük meg a
hagyományos
immár
huszadik
kézműves gyermektábort, melyen 15
gyermek vett részt.
A
nagyobb
gyerekekkel
sásból
papucsot készítettek, de készült parafa
lapra szalmából kis szívecske.
A kisebbekkel készült kis vödörbe csuhé
virágcsokor, és nagy sikere volt a
mézeskalács gyúrásnak formázásnak
és a díszítésnek, valamint a levendula
virágból készült babának.
Sikerült
pályázati pénzt
is nyernünk így
volt lehetőség
az utolsó
napon a gyerekekkel sütni főzni.
Sütöttünk pogácsát és lepényt, amivel a szülőket is
megvendégeltük.
A tábor úgy gondoljuk jó sikerült és a gyerekek azzal
búcsúztak el jövőre ismét jönnek.

Július 30-a is jeles nap volt egyesületünk életében, hiszen
ünnepélyes keretek között került átadásra a Magyar Falu
Program Falusi
Civil
Alap
pályázatán
elnyert
támogatásból megvalósult kézműves
foglalkoztató kialakítása.
Az ünnepségen részt vett dr. Hargitai
János
térségünk
országgyűlési
képviselője valamint Dunai Péter a
Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke
is.

Bérces Boldizsárné - elnök
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Könyvtárhírek
Csodás fejek emelkednek,
napsugárral versenyeznek,
ragyognak a kék ég alatt,
szirmaikkal vakítanak.
Hátat soha nem fordítnak,
szeretettel mosolyognak,
éltető Nap sugarai
simogatják a szirmaik.
Alkonyatkor szomorúak,
elköszönnek a sugarak,
bús fejükkel megpihennek,
örülnek majd a reggelnek.

Horváth Jánosné: Napraforgók című versével kezdeném gondolataimat, hiszen
szebben nem is fogalmazhatnánk meg mindazt, amit a buszmegálló feldíszítésével
szerettem volna kifejezni, elmondani.
Viszont, ahogy látjuk is, nem csak a napraforgók örülnek a reggelnek és a nap
sugarainak, hanem a méhecskék is. Vali tanító nénivel, illetve az ügyes kezű
tanítványaival együtt megvalósítottuk a „lehetetlent”, hiszen ezekkel a nagypalli
méhecskékkel tudunk fotózkodni anélkül, hogy megcsípnének minket. Ezúton is
nagyon köszönöm nekik a segítséget, valamint Nagypall Község Önkormányzatának
és Grátz Erikának a támogatást, hogy mindez megvalósulhatott.
Ti csináltatok már fényképet? Vagy még nem? Mindezt megtehetitek a nagypalli
buszmegállóba!
Ha pedig egy jó kis könyv elolvasásához támad kedvetek, bátran gyertek be hozzám
a könyvtárba, rengetek könyv sorakozik a polcokon. Várok mindenkit nagyon sok
szeretettel!!!
Kocza Ferencné – könyvtáros
Étkezési díj befizetési időpontok
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre.
Augusztus 11. szerda
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
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