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A Zengőalja Kistérség testvérvárosának zenekara a  

Stadtkapelle Unterschleißheim  
koncertet ad 2022. szeptember 2-án pénteken 9:30 órakor 

a nagypalli közparkban.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
2022. szeptember 3-án szombaton kerül megrendezésre a  

VII. HATÁRTALAN LAKOMA 
a Pécsváradi Várban. 

Az egész napos rendezvényen a kistérség művészeti csoportjai, kézművesei, a 
települések ételeivel mutatkoznak be  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Önkormányzati fejlesztéseink folyamatban vannak. Az új játszótéri eszközök a 
helyére kerültek, azonban a tereprendezési munkák még folyamatban vannak. A 
nagy szárazság miatt a füvesítés csak az őszi hónapokban fog elkészülni. 
Az eddigi tereprendezési munkákat köszönjük Simó Csabának az S-2011 Kft 
ügyvezetőjének és dolgozóinak. 
A Kézműves Házunk felújítási munkái is folyamatban vannak. A tetőszerkezet az új 
cserép fedéssel, az udvar térkövezése, valamint a napelemek felszerelése 
megtörtént. A présház és a kiszolgáló helység belső felújítása, valamint az udvari 
lépcső kiépítése folyamatban van. 
A temetőben a Magyar Falu Programban elnyert támogatásból megvásároltuk a 4 db 
padot, valamint a szeméttároló edényt. Kihelyezésük folyamatban van.  A digitális 
temető térkép elkészült, ennek megtekintése a község honlapján lesz elérhető a 
következő hónapban. Az adatok pontosítása folyamatban van. 
 
A Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda vezetője Illésné Speiser Mária 
nyugállományba vonul, jelenleg felmentési idejét tölti. Nyugdíjas éveihez, jó 
egészséget kívánunk! 
Óvodánk új vezető óvónője Fekete Éva lesz, aki szeptember elsejétől vezeti 
óvodánkat, valamint a gyermekek német nemzetiségi óvónénije is lesz egyben. 
Kérem fogadják olyan szeretettel és lelkesedéssel, ahogy Ő is várja az új 
munkahelyét. 
 

Fekete Éva német nemzetiségi óvodapedagógus és 
gyógytestnevelő vagyok. 
2003 decembere óta dolgozom német nemzetiségi 
óvodapedagógusként, 6 évet töltöttem otthon saját gyermekeim 
nevelésével. 
Pécsváradon lakom családommal. 
Munkámban mindig törekedtem a pontosságra, precizitásra, 
igényességre, esztétikus, sokrétű eszközök használatára. 

Úgy gondolom, rugalmas és nyitott vagyok, eddigi munkámat szívvel-lélekkel 
végeztem. Mindig szívesen vettem részt továbbképzéseken, melyek által szakmai 
tudásom bővült, nyelvismeretem mélyült. 
Külföldi továbbképzések alkalmával rengeteg eszközre, játékra, könyvre tettem szert, 
melyeket szívesen alkalmazok munkám során. 
Nagyon türelmes személyiség vagyok, elsődleges szempont számomra, hogy a 
gyermekek szeretetben, kiegyensúlyozott, harmonikus, nyugodt légkörben 
nevelkedhessenek. 
A gyermekek és a német nyelv szeretete nagyon fontos számomra. 
A gyermek legfőbb tevékenysége a játék, ezért az óvodai nevelésben ezt tartom a 
legfontosabbnak, mert személyiségük fejlesztése, egyéniségük kibontakoztatása 
csak szeretetteljes, nyugodt, harmonikus, érzelmileg biztonságos légkörben 
valósulhat meg. 
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Az óvoda és a család együttműködése munkánk alapja, mivel az óvodai nevelés 
kiegészíti azt. 
Az intézmény értékeit igyekszem megőrizni, erősíteni, az óvoda hagyományait 
továbbra is ápolni. 
Szabadidőmben szeretek a gyermekeimmel foglalkozni, olvasni, horgolni, zongorázni 
és szeretem a kreatív tevékenységeket, mindig nyitott vagyok 1-1 újabb technika 
kipróbálására, illetve elsajátítására. 
„A gyermek a világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, 
tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Ferenc) 
 
Sok sikert és boldog gyermekeket kívánok a munkájához! 
 

Grátz Erika  
polgármester 

 
 
 
 

 
 

ANYAKÖNYVI HIREK 
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Bertlán Zalán 
 
 
 

 
 

               HALÁLOZÁS 
 

  Nagyházi Sándorné élt 91 évet 
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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. Tart a nyári szünidő, 
legtöbben már javában nyaralnak, méltón élvezhetik megérdemelt szabadságukat. 
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. A természet jellemzőit 
összehasonlítottuk a tavaszival, beszélgettünk az aratásról. 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, 
horgászversenyt rendeztünk és természetesen a vízi bomba csata sem maradhatott 
el. Az aratásról a „Kis kombájn meséje” kapcsán beszélgettünk, képeket nézegettünk 
a különböző mezőgazdasági gépekről, valamint azok munkájáról. A leszüretelt, 
megszárított és lemorzsolt levendulából szörpöt és levendula párnácskákat 
készítettünk, melyet a gyermekek haza is vihettek, hogy illatozzon az otthonukban. A 
forró nyári napokban a fagyizás sem maradhatott el. Papír pénzeket, pénztárcákat 
készítettünk a gyerekekkel, amivel aztán a játék cukrászdában, az „igazi” fagyit tudták 
fizetni.  
Szünet előtti utolsó munkanapon Marika óvó nénivel elbúcsúztunk kollégáinktól és a 
gyermekektől. Láthatóan szívélyesen fogadták vendéglátásunkat, mellyel .szerettük 
volna meglepni őket. 
Nyári zárva tartásunk időpontja: 2022. július 27-től 2022. augusztus 31-ig.  
Nyári nagytakarítás időpontja: 2022. augusztus 25-től 2022. augusztus 31-ig. 
Ekkor történik a konyha takarítása, fertőtlenítése, meszelése, a felnőtt öltözőben 
járólap cseréje, az óvoda teljes épületének takarítása, valamint a játékok, eszközök 
fertőtlenítése.  
Köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, támogatta munkánkat a 
2021-2022-es nevelési évben! 
Kívánok az Olvasóknak, a Szülőknek, a Gyermekeknek további gyönyörű, 
napsugaras, boldog nyarat, sok szeretettel!  

                Moschnitzka Zsuzsanna
                        óvodapedagógus 



2022. augusztus 
 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
 
 

Kedves Olvasó! 
 
Július az a hónap, mikor az iskola is „kipiheni” egész tanéves fáradalmait. Felkészül 
az új tanévre, hogy a tantermeket és az udvart ismét megtöltse a gyerekzsivaj.  
Augusztusban már mi tanító nénik elkezdünk készülni az új tanévre. Új „ruhába” 
öltöztetjük a tantermeket, várjuk a tankönyveket és elkészítjük az órarendet, ami az 

egész tanév során végig kísér bennünket!       

Még javában tart a nyár. Minden kisdiák nyaral, pihen, töltődik az új tanévre. Bár 
tudom, hogy sokszor előjön ez a mondat: „Jaj, anya, én úgy unatkozom„  
Az unalom elűzéséhez pár jó gondolat:  
- Csinálj valamit fordítva! Pl.: Sétálj hátrafelé, vagy moss fogat a „nem ügyes” 
kezeddel 
 - Keress egy négylevelű lóherét! Préseld le! Ne feledd, szerencséd 
lesz!  
 - Kóstolj meg egy olyan ételt, gyümölcsöt, amit eddig még nem ettél! 
Írd le mi volt az, milyen volt az íze! 
- 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, csónakban,  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!  
- Gyűjts kavicsokat, aztán fesd ki őket! (Szívesen megnézem, ha 

elhozod őket az iskolába       )  

- Túrázz sokat! A természet rengeteg szépséggel gazdagít! 
- Egy augusztusi éjszakán maradj fenn sokáig és számold meg a 
hullócsillagokat! Ne felejts el kívánni! 
 Az előbb említett jópofa kis feladatokhoz jó szórakozást kívánok! 
Iskolánkban a TANÉVNYITÓ-t SZEPTEMBER 1 -jén tartjuk! 
Tankönyveket iskolásaink augusztus 29-én 10 – 12 óra közt vehetik át! 
 
A nyár hátralevő részében minden kisdiáknak és természetesen szülőnek és 
nagyszülőnek is jó pihenést kívánok! Találkozunk szeptemberben! 
 

Darmosné Gyenis Valéria - tanító 
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KÖNYVTÁR HÍREK 

 
Pődör György 

Augusztus 
Augusztusban a nyár 

már az ősznek paroláz, 
fél lábbal még lubickol, 

esti széllel eliszkol. 
 

Augusztusban a nyár 
már gyümölcsöt is talál: 
körte érik, s barackok, 

növünk, mint a tarackok! 
 

Augusztusban a nyár 
olyan, mint az ökörnyál: 

mire inget feltűrik, 
messzeségbe eltűnik. 

 

Augusztusban a nyár 
még rövidnadrágban jár, 
esős napon, s ködösen 

legyen kéznél köpönyeg. 
 

Augusztusban a nyár 
úgy szalad, mint az agár, 
s madárhangon szól oda: 
- Nyitni kék már óvoda! 

 
Augusztusban a nyár 

még lázas munkában áll: 
tisztítja az ablakot 

meg a felhőpamlagot! 
 

Kedves olvasóink! Ismét egy olyan verset hoztam nektek, ami szinte mindent elmond 
erről a hónapról. A nyár nagyon gyorsan eltelik. Eseményekkel, teendőkkel teli 
időszakban vagyunk most is, viszont nem csak a betakarítás és a munka van 
főszerepben, hanem a szórakozás és az olvasás is szerepet kell, hogy kapjon 
életünkben, mindennapjainkban. Ehhez kínálok folyamatosan segítséget 
mindenkinek, hiszen folyamatosan érkeznek új könyvek, folyóiratok. (Nem csak 
kicsiknek!!!)  
Folytatva a vers gondolatatait „– Nyitni kék már óvoda!”, nyit már az iskola is. Ne 
felejtkezzünk el a kötelező olvasmányokról sem. Kalkuláljuk bele, ha épp az a könyv 
nincs meg nálunk, azt meg kell rendelnem, időbe telik, mire megküldik nekünk. De 
nagyon szívesen megrendelem bármikor!  
Júliusi hónapra visszatekintve, az a megtiszteltetés ért, együtt tölthettem el pár napot 
a Német Nemzetiségi táborozókkal. Mivel nem csak nagypalli gyerekek voltak, 
mindjárt az első napon, Bérces Erzsi néni segítségével megismerkedhettünk 
Nagypall nevezetességeivel. Közben persze én is lehetőséget kaptam könyvtárunk 
bemutatására. Röviden ismertettem a szabályokat, szokásokat, lehetőségeket. Ebéd 
után pedig játékos kvíz formájában, amit Vali tanító nénivel állítottunk össze, 
megtudhattuk, mire is emlékeznek a gyerekek a délelőtt elhangzottakból. Nagyon 
ügyes volt mindenki, annak ellenére is, hogy azért beletettünk néhány „csavart” a 
kérdések közé.  
Ezúton is köszönöm Erzsi néninek és Vali néninek a segítséget, reméljük jól érezték 
magukat a gyerekek! 
 
Továbbra is várok Mindenkit nagyon sok szeretettel a könyvtárba! 

Kocza Ferencné - könyvtáros 
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata július 11-15 között megrendezte a 
Német Nemzetiségi Tábort, melyen 16 gyermek ingyen táborozhatott. A gyermekeket 
sok színes program várta az 5 napban, és a visszajelzés alapján mindenki 
elégedetten távozott és jól érezte magát. Önkormányzatunk igyekszik ezt 
hagyománnyá tenni és minden évben megadni a lehetőséget több gyermeknek arra, 
hogy megismerkedhessen a német hagyományokkal. 
Idén immár a VII. Sváb Zenei Hétvége és Sörfesztiválon tradicionális sváb ételek, 
italok és néhány méltán híres villányi borászat várja a mulatni vágyókat 2022. 
szeptember 9-10-én. Ismét a színpadon köszönthetjük DJ Ötzit és új fellépőként, 
végre bemutatkozik a voXXclub csapata is. Természetesen mind a két nap kultur- 
program és bál is várja az érdeklődőket. A korábbi évekhez hasonlóan, a rendezvény 
12 éves korig ingyenesen látogatható. 
A rendezvényeken sok szeretettel várunk mindenkit. 

 
 
 

Bérces Attila - elnök 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban szedi 
be: 
 

Augusztus 17.  szerda 
 

 
Az óvoda konyhája az augusztusi leállás után szeptember 1-től ismét üzemel. 

 
Mihály Emese – élelmezésvezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
A Régi Mesterségeket 
Felelevenítő Egyesület 
közreműködésével különleges 
kézműves kiállítás nyílott a 
Pécsváradi Vár palotaszárnyában 
2022. július 14-én, mely 
szeptember elejéig látogatható. 
Népművészet, iparművészet, 
természetfotó… címmel. Kovács 
Tibor gyékényfonó nagymester 
kiállítása hét műfajban.  
Jó hangulatban telt a júliusi 
gyermektáborunk is, ahol a 
gyerekek, nemezeltek, levendula 
babát készíthettek, gyöngyöt 

fűztek és mézeskalácsot díszíthettek, és még a táncra is jutott idő.  A tábor utolsó 
napján az elkészült alkotásokból egy kis kiállítást rendeztünk, ahova a szülőket és a 
hozzátartozókat is 
meghívtuk.  
Szeptember elsején 
délután kezdődik a 
Pécsváradi várban az idei 
Csuhé-Gyékény-Sás 
Konferencia, majd 
másodikán Nagypallban 
zajlanak szakmai 
programok. A 
konferencián szó lesz a 
kézműves utánpótlás 
kérdéséről, és az 
alapanyag beszerzésről is.    
 

Dékány-Szabó Ildikó – elnök 
 
 

 

 
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/

