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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!
Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek…
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Augusztus hónapban elkezdődtek a Belügyminisztérium által meghirdetett
Önkormányzati fejlesztések pályázatán elnyert útfelújítási beruházásunk. Az elnyert
támogatással több szakasz új aszfaltréteget kap. Elkészül a temető felé vezető út, a
temető előtt kisebb parkoló kialakítással, a Petőfi utcában több szakasz újulhat meg.
Petőfi utca 40-45, Petőfi utca 24-34, Petőfi utca 15 számú házhoz vezető útszakasz,
Petőfi utca 23 számú házhoz vezető útszakasz. Ezzel a beruházással 2275 m2 új
aszfaltréteg készül el. A beruházás 19,1MFt -ba kerül, melyhez 16,2 MFt támogatást
nyertünk el. Az önkormányzat a korábban kialakított építési telkekhez is elkezdte az
utak felújítását, melyet önkormányzati önerőből finanszírozunk.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége Bérces Boldizsárnét a Régi Mesterségeket
Felelevenítő Egyesület elnökét Király Zsiga díjazásban részesítette a népi
kismesterségek kiemelkedő műveléséért, illetve a népművészeti mozgalomban
végzett közösségi tevékenységért. A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk, további jó
munkát és egészséget kívánunk!
Grátz Erika – polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
Takács Barnabás

Házasságkötés

Deleróza Alexandra és Spannenberger Márk
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Búcsúzik a nyár és lassan beköszönt az ősz. Augusztusban javában tombolt a
kánikula és ki-ki élvezhette már a jól megérdemelt pihenését. Sajnos, a nyár nagyon
gyorsan véget ért, az ősz feltartóztathatatlanul közeledik.
Óvodánk felújított udvarát, játszóterét örömmel vették birtokba a gyerekek.
Megszépült udvarunkon új kültéri játékok várták a csöppségeket önkormányzatipályázati fejlesztésből. Köszönetünket fejezzük ki ezúton a beruházás
előkészítésében és megvalósításában részt vevőknek!
Az átadó ünnepségre szívet melengető műsorral készültek gyermekeink, melyet
lebetegedésük miatt sajnos nem tudtak előadni. Az egyik legfontosabb hely az
óvodában, az óvoda udvar. A gyermekek is azt az időszakot szeretik a legjobban,
amikor ki lehet menni az udvarra fogócskázni, mozogni, önfeledten játszani.
Kedves Szülők és Kolléganők! Elérkeztünk a 2020/21-es nevelési év végéhez. Jó volt
Veletek újra! Nagyon köszönöm türelmeteket, kedvességeteket, áldozatos
munkátokat ebben a nevelési évben is! Azt hinné az ember, hogy a nyár az
óvodapedagógus életében egy kicsit könnyebb időszak, mint a többi, de valójában az
egyik legaktívabb, hiszen mit is csinálunk ebben az időszakban? Megtervezzük,
szervezzük, programokkal, kezdeményezésekkel színesítjük az óvodába járó
gyermekek életét. Kitaláljuk, rendszerbe foglaljuk, átgondoljuk a csoport következő
évét. Eszközöket javítunk, pótlunk, kiegészítünk. Próbálunk segíteni a csoportba
érkező „új” családoknak, hogy minél zökkenőmentesebb lehessen az óvodakezdés,
és még sorolhatnám a nyári feladatainkat. Az óvodai tervezés olyan, mintha hálót
szőnénk, mellyel körbe öleljük a gyermekeket. Tudatos, átgondolt tervezőmunka
nélkül szinte lehetetlen feladat a rugalmas, a csoport egészéhez és az egyes
gyerekekhez való alkalmazkodás, melynek megvalósítása elképzelhetetlen
rögtönzések, improvizálások nélkül.
Az új, 2021/22-es nevelési évet szeptember 1-én kezdjük meg, amikor ismét új
gyermekek, új programok, új kihívások elé nézünk. Ez a nevelési év Zsuzsi óvó
néninek és jómagamnak is nyugdíjunk előtt az utolsó. Sok-sok év után búcsút intünk
kolléganőinknek, a gyermekeknek és szüleiknek. 40 év szolgálati idő elteltével,
pályánk végéhez érve, elköszönünk kicsiny óvodánktól, megőrizve az itt gyűjtött ezer,
szép emléket. Már most itt, a Nagypalli Hírhozó oldalán köszönjük mindenkinek, aki
az elmúlt években segítette a munkánkat, mellettünk állt, támogatott!
Szeretettel köszöntöm az elsőként óvodába lépő óvodásainkat és szüleiket! Biztos
vagyok benne, hogy már a beszoktatás során megbizonyosodtok róla, hogy
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gyermekeitek a legjobb helyen lesznek a nagypalli oviban. Megismerjük egymást és
a kicsiken keresztül óvodánk közösségének tagjaivá váltok. Bízom benne, hogy nem
csak csemetéitek, hanem Ti is jól érzitek majd magatokat köztünk!
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kolléganők! Nagyon-nagy szeretettel
köszöntöm az új nevelési évben az óvoda közösségének minden tagját és
eredményes munkát, erőt, egészséget kívánok beütemezett feladataink
megvalósításához!
A leendő első osztályosok tanévnyitó ünnepsége 2021. szeptember 1-én (szerdán) 8
órakor lesz az iskolában. Hagyományainkat követve az óvodában várjuk elballagott
nagycsoportosainkat és szüleiket, ahonnan Zsuzsi óvó nénivel közösen kísérjük őket
tantermükbe. Kívánom, hogy a „kisiskolások” számára a tanév a sok új ismeret
elsajátítása mellett sikeres, szép és vidám legyen!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola
Kedves Olvasó!
Kálnay Adél: Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok…
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!
Az elmúlt hetekben nem csak az iskolában, hanem nyilván a családokban is lázas
készülődés folyt az új tanév kezdete előtt. Egy újabb tanév veszi kezdetét, mely
biztosan új kalandokat ígér diáknak, pedagógusnak és szülőknek is egyaránt. A nyári
pihenés után mindenki újult erővel lát neki a munkának, és lesz is bőven min dolgozni.
A 2021/2022-es tanévet 12 tanulóval kezdi meg iskolánk. Első osztályban 5, második
osztályban 3, harmadik osztályban 3, negyedik osztályban 1 kisdiák fog
szorgalmasan tanulni.
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A nyár azonban hoz néha meglepetéseket is magával, az idei szünidőben ez így
történt a mi iskolánkban is. Mint ahogy emlékeznek rá a kedves olvasók, az elmúlt
tanév nem volt döcögő mentes, de megoldottuk. A 2021/2022 – es tanévet 3
pedagógussal kezdjük meg iskolánkban.
Fogadjátok sok szeretettel új kolleganőim bemutatkozását!
Kellerné Ömböli Emőke vagyok, Erdősmecskén élek. 15 éve vagyok a pedagógusi
pályán német nemzetiségi tanítói, angol tanítói és közoktatási vezetői végzettséggel.
Szeretek gyerekkel foglalkozni, elfogadó, segítőkész, türelmes tanítónak tartom
magam és az eddig tanított gyerekek véleménye alapján humoros természetű is
vagyok.
Célom, hogy beilleszkedjek ebbe a csodás kis közösségbe és a lehető legtöbbet,
legjobbat kihozzam a diákokból!
Varga Petra vagyok, másfél éve költöztünk férjemmel Varga Péterrel (akinek hetényi
gyökerei húztak vissza bennünket, mivel nagymamája ott volt a „gólya néni”)
Hosszúheténybe. 4 felnőtt gyermekem van, most várjuk 4. unokánkat. Mindig a
tanítás töltötte ki az életemet. Várom az új tanévet, a gyerekeket!

Az osztályfőnöki feladatokat továbbra is én fogom
ellátni. A délelőtti tanításban Emi néni lesz a
segítségemre, vele fogunk osztozni a tanórákon.
Petra néni pedig a napköziben lesz a gyerekkel.
Természetesen Hédi néniről se feledkezzünk el!
Ő Pécsváradon az „anyaintézményünkben”
folytatja tovább a tanítást. Sok sikert kívánunk
hozzá! Ha lesz egy kis szabad időd, szívesen
várnak a nagypalli iskolások és természetesen a
tanító nénik is!

Tankönyveket a kis diákjaink már augusztus 27- én hazavihették. Tanévnyitónkat
szeptember 1- jén 8 órakor tartjuk iskolánkban. Ismerkedéssel, játékokkal és
meglepetésekkel várjuk a „régi” és az új tanulókat.
Köszönjük a Nagypalli Német Nemzetiségi önkormányzatnak, hogy megajándékozta
a kis diákjainkat néhány labdával, amit testnevelés órákon fogunk tudni használni.
Sikerekben gazdag, szép és tartalmas tanévet kívánok minden tanulónak, szülőnek
és pedagógusnak!
Darmosné Gyenis Valéria
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KÖNYVTÁRHÍREK
Csanádi Imre: Őszköszöntő
Szállj, szállj,
ökörnyál,jön az ősz,
megy a nyár.
Megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.
Bizony, itt az ősz, itt a szüreti időszak. Szüret, finom ételek, felvonulás, mulatság. Ez
volt a hivatalos menetrend, ami a 18. – 19. században terjedt el. Ha nem is ebben a
formában, de kis falunkban is sort kerítünk egy kis zenés-táncos mulatságra,
méghozzá a gyerekek számára kedveskedünk ezúttal.
Szeptember 24-én pénteken, a Gyermekek Világnapja alkalmából meghívunk minden
gyermeket egy kis mulatozásra, a kísérőjükkel együtt. (18 év felett a védettségi
igazolvány kötelező!)
A 16 órakor kezdődő műsort Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor, a Budapesti
Honvéd együttes szerződött és kitüntetett előadóművészei adják elő.
Az előadás után nem ér még véget az este, hiszen a zene folytatódik tovább
arcfestéssel, csillámtetkó készítéssel, lufihajtogatással kívánság szerint. Na és
persze a szendvicsről és üdítőről is gondoskodunk.
A mulatság egészen 20:00-ig tart.
Viszont az ősz nem csak a szüreti időszakról szól, hiszen szeptember elsejétől az
iskolák is megtelnek élettel, a diákoknak ismét kezükbe kell venni a kötelező
olvasmányokat. Persze van, aki szorgalmasabb, és már kiolvasta a nyáron, de aki
még ezt nem tette meg, jöjjön be hozzám, megkeressük, megrendeljük, ami kell.
Természetesen, nem csak a diákokat várom könyvtárunkba. Folyamatosan kapom az
új könyveket, a mesekönyvektől a szakkönyveken keresztül, regényeket, ifjúsági
regényeket. Úgy gondolom, mindenki megtalálja a magának való könyvet.
Végül, kérek mindenkit, hozza vissza a lejárt határidejű könyveket!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros
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ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az őszi lomtalanítás időpontja
2021. szeptember 10-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.

Étkezési díj befizetési időpont
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre:
Szeptember 15. 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
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