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Eljött már a február  
Nemsokára maszkabál  
Februárnak közepe  
Itt a farsang ideje  
 
Készüljön hát mindenki  
Maskarába öltözni  
Szedjen elő rossz ruhát  
Készítsen hát maskarát  
 
Kinek éles, s vág az esze  
Sok ötlettel lehet tele  
Foltot rak a ruhára  
Csizmát húzzon a lábára  
 
Ha már kész a maskara  
Induljunk a farsangra  
Kergessük el a telet  
Jöjjön már a kikelet  
 
Takarodjon el a tél  
Örvendezzen aki él  
Együtt várunk a tavaszra  
Sok csicsergő kis madárra. 
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HIREK INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 

 
A téli szünet utáni első munkanap január 6. Vízkereszt napja volt. Elmondtuk a 
gyermekeknek, hogy ez a nap a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ezen a napon 
utoljára még meggyújtják a gyertyákat a karácsonyfán, majd le is bontják. A 
csoportszobában mi is lebontottuk a karácsonyfánkat, leszedtük a díszeket közben 
felidéztük, hogy milyen volt az óvodában és otthon a karácsony. 
Beszélgettünk arról is, hogy újév kezdődött. 
 
Január 10-én Betti hitoktató nénivel a Kékesdi templomba mentünk, ahol megnéztük 

a gyönyörű 
templomot. Betti 
néni mindenről 

tájékoztatott 
minket, amit a 
templommal kap-
csolatban tud-
nunk kell. 
Óvodásaink él-
ményekkel tértek 
vissza az 
óvodába, délután 
örömmel újsá-
golták szüleiknek 
a látottakat, 
hallottakat. 
 
 

 
Befejeztük a nagycsoportos félévi felméréseket, melyet a szülők a szülői 
értekezleten megtekinthettek. 
Elkészültek a nagycsoportosok szakvéleményei, melynek egy példányát szülői 
értekezleten aláírták és megkapták a szülők. 
 
A farsang évszázadok óta tartó és évenként ismétlődő ünnepsorozat, mely a 
vízkereszt napjától a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjttel ér véget. Az ünneplés 
vidámsággal kezdődik és böjttel ér véget. Ez a vidámság érződik 
mindennapjainkban. Mindennap készülünk a február 14-i jelmezbálunkra. 
Foglalkozásainkon is sok farsanggal kapcsolatos dolgot barkácsolunk (álarcok, 
boszorkányok stb.) Dramatizáljuk jelmezbe öltözve szabadidőnkben a tanult 
meséket. 
A napi foglalkozások után készülődünk a farsangi műsorunkra. 



2014. február 
 

3 
 

 
Január 27-én délelőtt Egészségnevelési nap volt az óvodában, délután 16,30-tól 
pedig szülői értekezlet. 
Az első „Egészségnevelési nap”-ot Fischerné Éva tartotta és két tanulója kísérte őt 
óvodánkba. Játékosan tájékoztatta óvodásainkat a fogápolás fontosságáról, 
elmondta és bemutatta a helyes fogmosási technikát, melyet utána műszájban lévő 
műfogakon gyakorolhattak a gyerekek. Befejezésül a gyerekekkel együtt ellenőrizte 
az ovisok fogkeféit az óvoda mosdójában.  
 
A szülői értekezlet napirendi pontjai voltak: 

1. Aszmann Róbertné isk.igazgatónő tájékoztatója a nagypalli általános iskoláról. 
2. Moschnitzka Zsuzsanna tájékoztatója az „Oszkár a kistigris az óvodában”, 

„Oszkár a kistigris iskolába megy” nevelési programunk megvalósításáról, 
valamint a nagycsoportosok 2. félévi felmérési eredményeiről. 

3. Leendő első osztályos szülők részére gyermekeik szakvéleményének 
átadása. 

4. Logopédiai foglalkozások iránti kérelmek. 
5. 2. félévi programok részletes megbeszélése 

 
Január 31-én MACI-NAP volt az óvodában. 
(Részletes leírása következő havi újságcikkünkben lesz megtalálható). 
 
Programjaink a 2013/2014.tanév 2.-ik félévében: 
Január 10 (péntek) Kékesdi templom megtekintése, megismerése 
Január 27 (hétfő) Egészségnevelési nap 
                                Szülői értekezlet 
Január 31 (péntek) 8,00-12,00-ig: Maci-nap  
Február14 (péntek) 10,00-12,00-ig: Valentin-nap az óvodában 
16,30-18,30-ig: Jelmezbál a Kultúrházban. 
 21 órától: Valentin-napi bál a Kultúrházban felnőttek részére. 
Mindkét bálon a talpalávalót a Millich Zenekar biztosítja. 
Március 7 (péntek): Nőnap az óvodában. 
Március 13 (csütörtök): 10,00 órától Zengővárkony díszletes, jelmezes zenés 
gyermekszínház. 
Tojásmúzeum megtekintése, óvodalátogatás Zengővárkonyban. 
Március 14 (péntek): Negyedik osztályosok márc.15-i műsorának megtekintése, 
majd koszorúzás a Kopjafánál. 
Április elején az iskolai beíratáskor ellátogatunk a nagycsoportosokkal az iskolába. 
Az óvodai beíratást egy időben tartjuk az iskolaival.(A pontos dátumot a 
későbbiekben közlöm). 
Húsvét előtt busszal kirándulunk az Árkádba, ahol megnézzük a húsvéti dekorációt. 
Április 16 (szerda): Húsvéti ünnepség, locsolkodás. 
Április 18 (péntek): Nevelés nélküli munkanap, mely a gyermeke részére óvodai 
szünet lesz. 
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Április 30 (szerda): Májusfaállítás. 
Május 1 Szereplés a Pincegaléria megnyitón. 
Május 5 (hétfő): Anyák napi ünnepség az óvodában. 
Május 23 (péntek): Évzáró-és ballagás az óvodában és a kultúrházban. 
Július 5 (szombat): Szereplés a falunapon. 
 
Közben tavasszal GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL bepótoljuk az ősszel elmaradt 
kirándulásunkat a Székelyszabari Natúr Életmód Tanyára. 
A kiránduláson minden óvodás részt vesz. 
 
Külön szervezünk ballagás előtt egy kirándulást csak az iskolába menő 
nagycsoportosok részére. A helyszínről még nem döntöttünk. 
 
Óvodai szünet: 2014. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig. 
Utolsó munkanap a szünet előtt: 2014.július 31 (csütörtök). 
Első munkanap a szünet után: 2014.szeptember 1 (hétfő). 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
 
 

Ebben a tanévben, január 17-én zárult az első félév. Tanulóink megírták a félévi 
dolgozatokat, mi pedagógusok pedig értékeltük a félévet. Majd január 22-én minden 
gyermek megkapta félévi bizonyítványát. Az első félévet sikeresen zárták tanulóink. 
Azok a gyerekek, akinek jól sikerült tanulmányi eredményük, reméljük ugyanilyen 
szorgalmasan veszik tovább az akadályokat. Akiknek gyengébb lett a tanulmányi 
átlaga, azok remélem szorgalmasabbak lesznek a második félévben és jó példát 
vesznek társaikról. 
 
 
Január 31-én tartottuk iskolánkban a farsangi mulatságot. Már minden tanulónk 
nagyon várta ezt a napot. A gyerekek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak. A 
bál kezdetén felhangzottak a már ismert farsangi dalok: „Itt a farsang áll a bál…, A, 
a, a, a farsangi napokban…”. Majd ezután minden gyermek egy-egy versikével 
mutatta be jelmezét.  
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Ezek a költemények is a farsanghoz méltóan, mulatságosra sikerültek. 
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Az élő zene sokat segít abban, hogy megteremtse a bál fergeteges hangulatát. Ez, 
az idén sem volt másképp. A gyerekek kedvence a vonatozás, a kacsatánc, a 
limbótánc, mind-mind elhangzottak a délután folyamán.  
 

 
 
 
Volt tombolasorsolás, székes tánc, ez utóbbinál egy-egy tábla csokoládé volt a 
jutalom. A vendégek a büfében fogyaszthatták el, a szülők által elkészített sütiket és 
szendvicseket.  
Ebben az évben mindenki a „becsület kasszába” dobhatta be az ételre, italra szánt 
összeget. A farsangi bál bevételét, a tanulóink év végi kirándulása alkalmából fogjuk 
felhasználni. 
 

Aszmann Róbertné 
intézmény vezető 
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KÖNYVTÁR HÍREK 
 
 
 
 

 
 

Januári hónap, mint mindenhol java részt az előző év statisztikáival telt. 
2013-as év rendezvény beszámolóit, illetve könyvtár teljes állományáról adatokat 
kérte be fenntartónk Pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár.  
 
Elmúlt év fényképekkel ellátott rendezvényeiről szóló beszámolók megtekinthetők 
könyvtár faliújságán, illetve elektronikusan is folyamatosan feltöltve lesznek 
www.facebook.com/pages/Mozgó-Könyvtár-Nagypall  oldalunkra.  
 
 
Éves programajánló:  
 
Iskola látogatási nap : Nagypalli Általános Iskolások 2 havi rendszerességgel fognak 
látogatást tenni könyvtárunkban. Ezekre az alkalmakra kérném a lejárt könyveket is 
visszahozni illetve meg hosszabbítatni.  Iskolalátogatási nyílt napra időpontok : 
február – április illetve évvége miatt május hónapban.  
 
Óvodás gyerekeknek könyvtári nyílt nap: március – május  
Szeretettel várom a kis óvódásokat illetve Óvó néniket és Dadus nénit! 
 
További rendezvényeink: Nyáron ismét megrendezésre kerül hagyományos 
Falunapi és Pogácsa rendezvényünk, melyre idén is támogatást kapunk zenés- 
táncos fellépésre Csorba Győző Megyei Könyvtár részéről.  A rendezvényen könyv 
kiállítás is lesz. 
 
Szabó Zsoltné kulturális szervező elvállalta, hogy a húsvétváró kézműves 
foglalkozás keretein belül a gyerekeknek előadást tart. Köszönjük a 
közreműködését!  
 
Sikerhíreink: Tavalyi évben meglett a 100. beiratkozónk! Az ezzel járó ajándék-
könyvet hamarosan átadom a tulajdonosának.  
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Mozgó-Könyvtár-Nagypall
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Téli hideg időkre könyvajánlónk 
 
Gyerek - mesekönyv :                                                    Publicisztikai :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Találkozzunk a könyvtárban!  
 

    Szávics Edina 
      könyvtáros 

 
 
 

Közérdekű közlemény 
 
 

Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatás 2014. évi ütemtervéről  
A kéményseprői feladatokat Sallai János végzi településünkön. 
Elérhetősége: 06-30-416-7442  
2014-ben Nagypallon tervezett időpontok:  

25-28  

2-5  

17-19  

8  
A kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatos panaszokkal, 
észrevételekkel az ügyfélforgalmi irodához fordulhatnak.  
Ördög Béla – közszolgáltató Zengővárkony, Arany János u. 86.  
Tel: 72/466-158 illetve 06-30-552-1451 
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KÖZÖSSÉGI ÉLET  

 
 

Kedves Nagypalli lakosok! 
 
Szeretném bemutatni mivel is foglalkozom, mint kulturális közfoglalkoztatott. 2013. 
december 1.-től április végéig dolgozom a településen az NMI-alkalmazásában  egy 
program keretein belül. A Nemzeti Művelődési Intézet minden hónapban 
feladatokkal lát el, ami a település intézményei, civil szervezetek valamint a 
lakosság igényeinek felmérése a kulturális élet területén. Adatok regisztrálása, 
kulturális rendezvények megszervezése és az intézmények segítése óvoda, iskola 
valamint a civil szervezeteké. Decemberben a közfoglalkoztatottak kézműves 
munkáit  segítettem megvalósítani. Karácsonyi dekorációkkal szépítettük a  falut és 
a szilveszteri futással zártuk az évet. Januári, februári hónap a farsangolás hava 
ezért most erre készülünk, és ebben segítek. Március 1-én egy egész napos 
kulturális programsorozattal várok nagy szeretettel mindenkit a kultúrházba.  
                                   Szabó Zsoltné- kulturális szervező
  

 
 

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 
 

Ezúton szeretném megköszönni a tisztelt lakosságnak, aki 2012 évi adója 1%-át 
felajánlotta egyesületünknek. Kérem, ha tehetik a 2013 évi adójuk 1%-val is 

támogassák egyesületünket. 
 

Nagypalli Magyar Német Barátság klub 
Adószám: 18305520-1-02 

 
Bérces Boldizsárné klubvezető 

 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő egyesület köszöni a 2012 évi adója 1%-
felajánlását, reméljük tovább is támogatja egyesületünket. 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

Adószám: 18320420-1-02 
 

Bérces Attiláné klubvezető 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
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Február 14.-én pénteken 21 órától 
 

Helyszín: Nagypalli Kultúrház 
 

Zene: Millich zenekar 
 

Belépő: 1000.- Ft, 
 

melyet az óvoda támogatására ajánlunk fel. 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 

 Óvoda dolgozói és a szülői munkaközösség 
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 A Nagypalli Magyar Német 
Barátság klub a hagyományos 

fánksütő versenyét  
2014 február 23-án  

du. 15 órakor tartja a 
kultúrházban. 

Kérem a lányokat, asszonyokat, 
hogy minél nagyobb számban 

jelentkezzenek. 
Minden résztvevő ajándékot 

kap.       
 

 
 
 

 
 
Március 1-én kerül megrendezésre a Kultúrházak éjjel-nappal címen egy országos 
program sorozat. Célja a művelődési házak és abban folyó közösségi művelődés 
népszerűsítése a helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepe. Délelőttől az 
éjszakába nyúló program sorozat. Szeretnénk a település minden korosztályát 
meghívni egy kellemesen eltöltött napra. Délelőtt kézműves foglalkozás és 
játszóház, délután szabadidős programok, ügyességi játékok és este bállal zárjuk a 
napot. A programról bővebb tájékoztatás a kihelyezett plakátokon lesz 
megtekinthető. Mindenkit szeretettel várunk.  
 
 

 

 
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/

