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Kéri János: Nőnapi köszöntő 
 
Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk 
köszönhetjük. 
 
Ki mindent 
Megtesz értünk, a 
nő,  
Dajkál, ápol, 
És felnevel ő. 
 
Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja. 
 
Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2013. 
március 1.-től dr. Tóth Sándor. 
A jegyző ügyfélfogadási időpontja a Nagypalli Kirendeltségen: 

minden szerdán 8-11 óra között 
 
 
 
Önkormányzatunk ez évben is részt vesz a Start 
közfoglalkoztatási programban. A program keretében folytatjuk 
a mezőgazdasági projektünket zöldség termesztéssel.  A 
közfoglalkoztatás bővítését is megcéloztuk ez évben, és az 
óvoda konyhájának még nagyobb kiszolgálása érdekében 
állattenyésztéssel is szeretnénk foglalkozni. Azonban nem 
rendelkeztünk olyan épülettel ahol ez megoldható lenne. A 
programunkat a Közfoglalkoztatásért Felelős Államtitkárság 
pozitívan bírálta el és 100%.-os támogatással sikerült 
megvásárolnunk az üresen álló Szabadság u. 5. szám alatti 
családi házat (régen Müllerék háza). A családi ház tatarozását 
is közfoglalkoztatás keretein belül oldjuk meg, és első ütemben 
a melléképületeket újítjuk fel. Ez további két főnek ad 4 hónapra 
munkalehetőséget.  
Az állattenyésztés során sertést tartunk, és az állatokat 
felhizlalás után vágópontokon dolgozzák fel, ezt követően a 
kész húsáru kerül az óvoda konyhájára. Továbbá tojótyúkok 
tartását is tervezzük a tojásszükséglet erejéig. 
A téli hónapokban is szeretnénk munkát adni a 
közfoglalkoztatásban dolgozó mezőgazdasági munkát végző 
női alkalmazottaknak, ezért kézműves termékek készítésével is 
szeretnénk foglalkozni. A dolgozók a téli hónapokban a helyi 
kézművesek bevonásával fogják elsajátítani ezt az ismeretet.  
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évben 
sikeresen pályázott Leader program keretein belül „A település 
identitása erősítése” címen. A projekt keretein belül a 
nemzetiségi önkormányzat irodaépületének belső felújítása 
készül el oly módon, hogy a volt fürdőszoba helyiség elbontásra 
kerül, így egy nagyobb szoba lesz a könyvtár részére. A 
mellékhelységek a volt kamrából lesznek kialakítva. A felújítást 
követően az iskolások a könyvtári szolgáltatásokon túl 
kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. 
 
 
 
 

KÖNYVTÁRI HÍREK  
 
 

Kedves Könyvtári Tagok! 
 

 
 
A könyvtár  február 15.-től előreláthatólag  1 
hónapig ZÁRVA lesz az iroda belső 
felújítása miatt. 
A könyvek lejárati idejük természetesen ez 
időre meg lettek hosszabbítva. 
A felújítás után mindenkit szeretettel várok 
a megújult könyvtárunkban! 
 

Szávics Edina - könyvtáros 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 
 
 2013. január 31-én MACKÓ NAPOT tartottunk az óvodában. 
A programot megelőző két napban a gyerekek sok-sok mackót, 
macis képes-és mesekönyvet, macis CD-t és DVD-t hoztak 
magukkal az óvodába, valamint a reggeli játékidőben maci 
álarcot készítettek maguknak. 

 
 
 

A hozott 
mackókból a 
csoportban 

kiállítást 
rendeztünk. 

 
 
 

A „Maci napon” csak macis dalokat énekeltünk, azokra 
táncoltunk, énekes játékokat játszottunk, valamint macis 
verseket mondogattunk, macis filmeket néztünk, macis bábokat 
barkácsoltunk. 
Néhányan macis 
pulóverbe, pólóba 
érkeztek aznap az 
óvodába, Lasszer 
Szandika macis 
jelmezbe is öltözött. 
A délelőtt folyamán 
süteménnyel és 
üdítővel kínálgattuk az 
éhes kis mackókat, a 
programunk végéhez 
érve pedig mézzel, 
mert…….”Micimackó,mint minden medve szereti a mézet”.(A 
mézet az óvoda konyhájáról és Mihályné Knoch Erzsébettől 
kaptuk). Nagyon szépen köszönjük Edinának és Erzsikének! 
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2013.február 14-én VALENTIN NAPOT ünnepeltünk az 
óvodában.  

E programunk 
előkészülete 

játékidőben kis 
piros szívek 
hajtogatása és 

pillangók 
barkácsolása 

volt, melyeket 
egy faágra 
függesztettünk. 
Valentin napon 
sokat meséltünk 
a szeretetről a 

gyermekeknek, elmeséltük az ünnep hagyományát is. 
Kása Valentint felköszöntöttük névnapjára, Ő pedig egy csokor 
virággal érkezett reggel az oviba, amit Lasszer Szandinak adott 
át Valentin nap alkalmából. Végül a gyerekek leszedhették a kis 
szíveket a faágról és puszi kíséretében annak adták, akit a 
csoportban „legjobban” szeretnek. 
Minden gyermek kapott ajándékba egy illatos fürdőrózsát is. 
 
2013.február 22-
én 16 órától 
tartottuk a 
Jelmezbálunkat a 
művelődési 
házban, melyet a 
gyermekek már 
nagyon vártak. 
Mindennap 
kérdezték, hogy 
mennyit kell még 
aludniuk a bálig.  
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A gyermekek ötletes jelmezbe öltözve gyülekeztek az 
óvodában. „Hurra, hurra die Kinder kommen….”gyermekdallal 
vonultunk a művelődési ház színpadára,ahol óvodásaink 
előadták kis  farsangi mulatós műsorukat. A műsor végén a 
„Megy a gőzössel”vonatoztunk a táncparkettre. Itt a gyermekek 
egyenként bemutatkoztak és elmondták milyen jelmezbe 
öltöztek. 
Nyitótáncunk a gyermekek körében közkedvelt” Fliegerlid”volt. 
Talpalávalót a délután folyamán a Himesházai Millich házaspár 
szolgáltatta. 18 órakor tombolasorsolásra,19 órakor a KISZE 
bábégetésre került sor az udvaron. Bábunk a telet jelképezte, 
elégettük várva a tavaszt,a jó időt,közben az „Elmúlott a rövid 
farsang” című dalt énekeltük. 
Ezután egy búcsútáncra még visszamentünk a terembe. 

A farsangi 
mulatság 

nagyon jó 
hangulatban 

telt, ahol 
nemcsak a 
gyermekek, de 
vendégeink is 
több ízben 
táncra 

perdültek. 
Megfordult a 

fejemben, 
hogy jövőre 
esetleg szülők-

nevelők báljával folytathatnánk farsangunkat, amennyiben erre 
a szülők részéről igény lenne. A süteményeket, szendvicseket, 
üdítőitalokat és a tombola felajánlásokat a szülőktől kaptuk. 
Ezúton is köszönjük szépen! 
Külön köszönet az óvodai szülői szervezet tagjainak: Gelencsér 
Évinek, Hári Móninak, és Knoch Erzsikének továbbá 
élelmezésvezetőnknek Szávics Edinának a rendezvényünkön 
való aktív részvételükért! 

Illésné Speiser Mária - óvodavezető 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 
Február első napjaiban a Nagypalli Nők Egyesülete Mackó 
kiállítást rendezett a nagypalli Kultúrházban. A kiállítás 
anyagának összegyűjtésében iskolánk gyermekei is nagy 
segítséggel voltak, hiszen ők is elhozták saját mackójukat. A 
gyerekek számára nagy élményt nyújtott saját plüss állataikat 
látni egy kiállítás alkalmával és, hogy milyen sok és érdekes 
maci díszíti még ma is a gyerekszobákat.  
 
 
„A, a, a, a farsangi napokban…” énekelték tanulóink február 16-
án, az iskolai farsangi bál alkalmával. A gyerekek ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekkel készültek erre a napra. 

 
 
Persze verseket is költöttek az egyes jelmezekhez, amelyek 
némelyike nagyon viccesre sikerült. Voltak olyan tanulóink is, 
akik énekkel vagy mozgással mutatták be jelmezeiket. Miután 
mindenki bemutatkozott, elkezdődhetett a mulatság. 
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A bált, a sok tánc mellett tombolasorsolás, székes tánc 
egészítette ki.  

A büfében a 
gyermekek szülei 

szendvicseket, 
süteményeket és 
málnát árultak, 
amellyel az iskola 

osztálypénzét 
egészítjük ki.  
 
A farsangi bál 
bevételét az év 

végi 
osztálykirándulás 

alkalmával 
használjuk fel. 
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Általános iskolai beiratkozás 
 
Felhívom azon Szülők figyelmét, akiknek gyermekei a 
2013/2014-es tanévet a Nagypalli Német Nemzetiségi Általános 
Iskola első évfolyamán kezdik meg, hogy iskolánkban a 
következő időpontban lesz a beiratkozás: 

 2013. április 8. (hétfő) 8-18 óráig 

 2013. április 9. (kedd) 8-18 óráig 
A beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 óvodai szakvélemény, 

 a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 
szakértői vélemény, 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye                                                                                                              

Aszmann Róbertné - Intézmény-vezető 
 

KÖZÖSSÉGI ÉLET 
 

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 

 
Február 10-én került sor a 
hagyományos fánksütő 
versenyre. 14 fő vett részt a 
versenyen, szebbnél szebb 
fánkok kerültek a zsűri elé. 
Az idén a pécsváradi Zengő 
étterem cukrásza, Pusztai 
Zoltánné Zsuzsi volt a zsűri 
elnöke, akinek ez évben sem 
volt könnyű dolga. 
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A díjazottak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Dobszai Jánosné 
2.-Simó Csabáné 
3.-Bakóné Mező Zsuzsanna 
A helyezetteknek gratulálunk. Az eredményhirdetés után a 
fánkokat elfogyasztottuk egy kötetlen beszélgetés mellett. 
 

Bérces Boldizsárné – klubvezető 
 

 

 

 

Nagypalli Nők Egyesülete 
 

 

 

                        

A tél utolsó hónapjában sok hagyomány él. Többek közt február 
2-ka, amikor várjuk, hogy a medve kibújik a barlangjából és 
meglátja-e az árnyékát. Idén nem sütött a nap, így reméljük 
nem tart sokáig a hideg idő. Gondolom, a macikat mindenki 
szereti, hiszen gyerekkorunkban jelen van ez a kedves, puha, 
ölelgethető játék és mindenki őriz otthon egy vagy több 
kedvencet.  
 

10 



2013. március 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Így sikerült 3 napos kiállítást rendezni, ahol nem csak 
plüssmacik, hanem macis takarók, mesekönyvek, 
tányérkészlet, hűtő mágnes, különböző lakásdíszek voltak 
láthatók. 
 
 
 

Játszóházat is tartottunk 2-án ahol a gyerekek zokniból varrt 
mackót, álarcot, mozgó macit készíthettek.  
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Aki megérkezett finom mézes kenyeret kapott. Volt macis zene, 
eltáncoltuk a mackótáncot is. Nem csak a gyerekek, a felnőttek 
is jól érezték magukat. A vendégkönyvbe mindenki beírhatta a 
gondolatait. Köszönet a Marika óvónőnek és a résztvevő 
szülőknek, hogy a nosztalgiázó Mackó-nap vidámra és 
emlékezetesre sikerült, és köszönet a gyerekeknek és 
felnőtteknek, hogy a féltve őrzött macikat kiállíthattuk.  
Jöhet a tavasz! 
Február havi névnaposainkat is megköszöntöttük, ők pedig 
finom süteményekkel kínáltak. 
Ha süt a nap jó a kedvünk. Táncoljunk be a tavaszba egy bál 
segítségével március 16-án. Mindenkit szeretettel várunk. 
Iszunk-eszünk, amit viszünk, lesz tombola is, talán nyerünk. 
Bővebb információ a 06-30/2142361 vagy 466-709-es 
telefonszámon.   
 
                                                                          Keszler Éva  
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Február 17-én, az Óbányán 
megrendezésre kerülő 
Tüzeskerék gurítás 
alkalmából felkérték 
egyesületünket, hogy az 
állandó fazekas kiállítás 
mellett ez évben szeretnék, 
ha egyesületünk 
mutatkozna be. A minden 
évben nagyon sok turistát 
vonzó rendezvényen az 
egyesületi tagjaink munkáit 
is megtekinthették az 
érdeklődők.  
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A kiállításon Dékány 
Szabó Ildikó, Négyes 
Tímea, Heim 
Péterné, Kiss 
Zsuzsanna Bérces 
Boldizsárné és 
Bérces Attiláné 
munkáival 
találkozhattak. 

 

 

 

 

 

 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 
 

 

 

 
 
Szirmai Gábor József és Gelencsér Éva 2013. február 14.-én 
Nagypallon házasságot kötöttek. 
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 
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Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt,  

2013. március 24.-én vasárnap  

13-18 óra között megrendezésre kerülő 

 

 
 

a nagypalli kultúrházba. 

 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület 
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Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 
 
Nagypall község megrendezi V. 
borversenyét, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghívunk és várunk. 
 
Ideje: 2013. március 22. péntek 
Helyszín: Nagypall kultúrház 
 
 

A részvétel feltételei:  
Fajtánként kettő palack 0.75 l-es minta leadása, melyen fel kell 
tüntetni a bor fajtáját, évjáratát. 
A minták leadási ideje:   
2013. március 20. szerda 17-órától 20-óráig.  
Helyszín: Nagypall kultúrház 
A megadott időpont után nem áll módunkban mintát, nevezést 
elfogadni! Ha a nevezés időpontja gondot jelent más 
elfoglaltság miatt, akkor a megadott időpont előtt, telefonos 
egyeztetéssel tudunk mintát átvenni! 
Részvételi díj: 500 Ft fajtánként, melyet a nevezéskor kell 
befizetni 
Eredményhirdetés: 2013. március 22. péntek 18 óra, nagypalli 
kultúrház 
Borversenyünk részeként minden résztvevőt szeretettel várunk 
egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött vacsorára. A vacsorán 
való részvételi szándékát kérjük a minta leadásával egy-időben 
jelezni. A vacsora díja: 1.000.- Ft / fő. 
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, hogy vegyenek részt a 
versenyen, mutassák meg boraikat. 
Mindenkinek sok sikert, eredményes részvételt és felhőtlen 
szórakozást kívánunk. 
 

Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190                                                                                                  
Dobszai Krisztián    szervező 
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JELES NAPOK MÁRCIUSBAN 
 

Március 15. Nemzeti ünnep, sajtószabadság napja 
A Magyar  Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e 
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 
parlamentáris Magyarország megszületésének napja és Magyarország 
nemzeti ünnepe. 

 
Március 18. Sándor napja  
A néphit szerint az első meleg hozó nap. "Sándor, József, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget." Sokfelé kedvelt vetőnap. Az e napon vetett 
zabtól, árpától, fehér babtól jobb termést vártak.  
 

Március 19. József napja  
Az első meleg tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza a 
gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki.   
Azt tartják, amilyen az idő Józsefkor olyan lesz nyáron Péter-Pálkor, 
azaz aratáskor. Ha az égen szivárvány látható, és annak sárga csíkja a 
legszélesebb, jó lesz a búzatermés. Ha a vörös, akkor sok lesz a bor.  
 

Március 21. Benedek napja  
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken 
fokhagymát és zsírt szenteltek ezen a napon, amelynek aztán 
csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak.  
 

Március 22. – Víz világnapja 

1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezték. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a 
Föld vízkészletét. 
 

Március 27. Színházi világnap 

A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet 
fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a 
közönség szeretetét és támogatását.  
 
 

 
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/

