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Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő 
 

Februárban, farsang felé 
elkergetjük a telet, 

bár szép volt a nagykarácsony, 
fáztunk éppen eleget, 

kérünk egy kis meleget! 
 

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 
lármázunk egy keveset, 

hogy a hosszú, szürke álom 
érjen véget, ha lehet, 

s ne hozzon több hideget. 
 

Így várjuk a langyos tavaszt 
számláljuk a perceket, 

reggel-este, napról-napra, 
a kedvünk is kedvesebb, 
ha az égbolt derűsebb.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Január 5-én a Türr István Képző Központ közreműködésével, 12 fővel 
megkezdődött a szőnyegszövő képzés a Kézműves Házban. A képzés 10 hétig fog 
tartani. A szőnyegszövő oktató Báling Lászlóné Aranka.  
A képzés mellett párhuzamosan 4 fő már november óta készíti a rongyszőnyegeket. 
 
Január 19-től elindult a második alapkompetencia képzés a kultúrházban, szintén a 
Türr István Képző Központ közreműködésével, 13 fővel. A képzés 6 hétig fog 
tartani. Ezt követően március közepén elindítjuk a második szőnyegszövő képzést. 
 

 
Kéményseprő ipari közszolgáltatás 2015 évi ütemterve 

 
 
Nagypall községben a kéményseprési feladatokat az alábbi időpontokban végzik. 

 Március 25-27 

 Június 2-5 

 Szeptember 17-18 

 Október 27-28 

 December 3-4 
 
Kéményseprő neve és elérhetősége: 
Kása Szabolcs  tel: 0630-416-7442 
 
 

 
 

 
Szent Márton útvonal – Via Santi Martini 

 
 
Szent Mártonról Európában több száz települést neveztek el és tiszteletére több 
ezer templomot szenteltek fel. Tiszteletére Szombathely és Tours között létrehozták 
a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalat, melynek hazai útvonalát a 
Magyarországi Tanács koordinálja. A tanács az Európai hálózat többi tagjával 
(francia, szlovén, horvát, olasz, korzikai, holland és német egyesületekkel) 2016-ig, 
Márton születésének 1700. Évfordulójáig célul tűzte ki a 2500 km-es gyalogos 
útvonal teljes kiépítését. Ennek eredményeként 2010-ben megtörtént a Szent 
Márton út Baranyában – Via Divide Caritatem kiépítése, mely a megyében található 
Szent Mártonnak szentelt templomokat és a róla elnevezett településeket fűzi fel 
egy közel 500 km-es gyalogosan és részben kerékpárral is járható útvonalra.  
 
 



2015. január 
 

3 
 

 
Az útvonalhoz településünk úgy csatlakozott, hogy a szomszédos Lovászhetény 
temploma valamint Máriakéménd temploma is Szent Márton tiszteletére lettek 
felszentelve, és ennek az összekötő útvonala községünket is érinti. A 
Magyarországi Tanács az útvonalról ez évben egy útikalauzt szeretne 
megjelentetni. Az útikalauzban fényképek helyett gyermekrajzokat szeretnének 
elhelyezni, melynek felhívását az alábbiakban közöljük. 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
 
A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa Baranya Megyei 
Munkacsoportja rajzpályázatot hirdet az alábbiak szerint: 
 

 Miért szeretem Nagypallt? 

 Mi jut eszembe Szent Mártonról? 
 
A pályázaton minden általános iskolás, rajzolni szerető gyerek részt vehet. A képek 
A3-as méretben, bármilyen technikával készülhetnek.  
A képek elejére semmit sem szabad írni, hátoldalán szerepeljen az, hogy 
NAGYPALL és egy szabadon választott jelszó. Ezt a jelszót írjátok rá egy borítékra, 
a borítékba tegyetek egy lapot, amin a nevetek, életkorotok, elérhetőségetek 
szerepel. Ezt a borítékot és képet vigyétek vagy küldjétek be legkésőbb 2015. 
Február 28-ig a Nagypalli Polgármesteri Hivatalba. 
 
Minden résztvevő csokit, a legszebb 3 rajzot beküldők színes ceruzakészletet 
kapnak. A legeslegszebb rajz bekerül a „Szent Márton Út Baranyában” című 
útikalauz Nagypallt bemutató fejezetébe. 
Az eredményről legkésőbb 2015. Április 10-ig írásban tájékoztatjuk a résztvevőket. 
 
A pályázattal és útikalauzzal vagy a Szent Márton Úttal kapcsolatban kérdéseket 
szeretnétek feltenni, bátran írjatok a gyongyi.dresken@viasantimartini.com email 
címre.  
 
Jó tanulást, örömteli rajzolást kíván!   
 
         Dresken Gyöngyi 
          ügyvivő 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:gyongyi.dresken@viasantimartini.com
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Intézményünk tanulói, a januári hónapban kapták meg, az első félév zárásaként, 
félévi bizonyítványaikat. Az első és második osztályosok szöveges értékelésben 
részesültek, a harmadik és negyedik osztályosok pedig érdemjegyes 
bizonyítványaikat kapták kézhez. A hónap közepén elkezdődött a második félév, 
amikor is, ki-ki javíthat eddigi teljesítményén, de remélem,  iskolánk jó tanulói 
megtartják szép eredményeiket. 
Ebben a hónapban is látogatást tettek a gyerekek, a nagypalli Mozgó Könyvtárban, 
ahol érdekesebbnél érdekesebb könyveket kölcsönözhetnek és azokat el is 
olvashatják. A gyerekek újra felelevenítették Edina nénivel a könyvtár házirendjét, a 
kölcsönzés szabályait, majd szabad foglalkozás következett. Örömmel tölt el, hogy 
tanulóink szeretik a könyveket, és ami a legfontosabb, hogy szeretnek olvasni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Még a decemberi hónapban, nagy öröm érte diákjainkat. Ugyanis, az iskolában 
található könyvállományunk is gyarapodott. Deleróza Alexandra felajánlotta 
intézményünk részére,  A Tudás Fája című sorozat,  általa összegyűjtött részeit, a 
Csodálatos állatvilág sorozat összes részét és számos regényt, amelyek az 
iskolánkba járó korosztályú gyermekeknek szólnak. A gyerekek érdeklődéssel 
fogadták a kiadványokat és az óta már birtokba is vették a sorozatokat, amelyekből 
számos, tanulságos ismerethez juthatnak. Ezúton köszönjük Szandinak a 
felajánlást! 
                                                                                                    Aszmann Róbertné 
                                                                                                   tagintézmény vezető 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
 

Régóta tesszük, hogy az év utolsó napján végigpörgetjük múló évünk nagyobb 
eseményeit, azután arra gondolunk, sok mindent másként kellene tennünk a 
következő évben. 
A téli szünet utáni első munkanap 2015. január 5.-e volt. 
Ekkor mi is újévi fogadalmakat tettünk a gyermekekkel. 
Beszélgettünk arról. hogy új év kezdődött. Elénekeltük újra a karácsonyi dalokat, 
elmondtuk a verseket. Karácsonyi zene hallgatása közben utoljára meggyújtottuk az 
adventi koszorún a gyertyákat. 
Január 6-án Vízkereszt napján lebontottuk a csoportban a karácsonyfánkat, eltettük 
a karácsonyi dekorációkat.  A díszek leszedése közben felidéztük, hogy milyen volt 
az óvodai és az otthoni karácsony. Elmeséltük az e naphoz fűződő népszokásokat, 
megismertettük a naphoz kötődő időjóslatokat. 
Január 8-án a gyerekek nagy örömére  megérkezett a pályázati pénzen rendelt 
tornaeszközünk egy része a „ BILIBO” óvodai játék., mely azóta a 
tornafoglalkozások elengedhetetlen eszköze lett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvégeztük a nagycsoportosok 2. félévi felméréseit. 
A napi foglalkozások után elkezdtünk készülődni a farsangra. Felelevenítettük az 
előző évek farsangjait, a hozzájuk kapcsolódó élményekkel. Fotókat, videó 
felvételeket nézegettünk az előző bálokról. 
Feldíszítettük az óvodát, farsangi álarcokat, szemüvegeket készítettünk.  
Ismerkedtünk a témához kapcsolódó versekkel, mondókákkal, dalokkal, játékokkal, 
táncokkal. 
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Január 14-én „ Téli fényképezés” volt az óvodában. 
A fotók már el is készültek, nagyon jól sikerültek. 
Óvodánk ajándékot kapott Kása Edinától és Kása Szabolcstól, melyet ezúton is 
megköszönünk! Nagyon örültek a gyermekek a játékoknak és jelmezeknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január 23-án védőnői szűrés volt. 
Január 26-án Pál napjához fűződő hagyományokról, időjóslásokról beszélgettünk. 
Január 29-én szülői értekezletet tartottunk az óvodában, ahol meghívott vendégünk 
volt Aszmann Róbertné iskola igazgatónő és Keresnyeiné Keller Ágnes logopédus. 
Emőke röviden bemutatta az általános iskolát, beszélt munkájukról, valamint 
elmondta, hogy mit szerezzenek be a szeptemberi tanévkezdésre a szülők leendő 
első osztályos gyermekeik részére. 
Ági a logopédiai foglalkozások fontosságáról beszélt és azok felépítését mutatta be 
a szülőknek. 
A nagycsoportos szülők átvehették gyermekük „Óvodai Szakvélemény”-ét, 
megnézhették a 2. félévi felmérések eredményeit. 
Megbeszéltük továbbá a Mackó nappal, Jelmezbállal kapcsolatos feladatokat, majd 
az  aktualitásokat, a 2. félévi programjainkat . 
Mackó nap : 2015. február  2. (hétfő) „Mackóink világkörüli úton”- Pécsváradra 
utazunk, ahol megtekintjük Czigola Orsolya és Apaceller Péter zenés előadását, 
majd ellátogatunk a pécsváradi Gesztenyés utcai óvodába, ahol megtekintjük a már 
hagyományos Mackó Kiállítást. 
Február 3. (kedd) Maci nap az óvodánkban (zártkörű rendezvény), melyről 
részletesen a következő havi cikkben számolok be. 
Jelmezbál:     2015. február 6. (péntek) 16 óra - nyílt rendezvény a kultúrházban.   
A jelmezbálra sok szeretettel várunk Mindenkit!  
 

     Illésné Speiser Mária - óvodavezető 
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Februári könyvtárhírek 
 

 
 

 
 

Idei év első könyvtár órája január 16-án volt a Nagypall Általános Iskola tanulói 
számára.  
Tanulók miután türelmesen végig hallgatták a könyvtár házirendjét, kölcsönzés 
szabályait, egy kis játékos foglalkozáson vehettek részt. Új könyvekből összeállított 
kis válogatásokból ajánlottam gyermek könyveket, majd röviden ismertettem a 
tartalmukat. Kis időre a gyerekek szabad foglalkozásban vehettek részt, melyben 
felváltva számítógépezhettek, társasozhattak, legvégül mindenki szabadon 
kölcsönözhetett.  
Volt, aki csak saját részre, de legtöbben a család többi tagjának is vitt könyvet.  

     

 
 

Idei évre tervezett Iskolai könyvtárórák:  
- március 
- május  
- június  
 
Január hónap a könyvtárban az előző év statisztikai munkálatokkal, beszámolókkal 
foglalkozik.  
Nyitva tartási idő nyárig változatlan. 
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Könyvajánló 

 
 

 A tragikusan elhunyt Diana walesi hercegné 
életrajzírója ezúttal Vilmosról és menyasszonyáról 
írt könyvet, amelynek ihletője az álompár küszöbön 
álló, szenzációs esküvője. A nem mindennapi, 
csaknem 300 fotóval illusztrált, 224 oldalas könyv 
bemutatja a hercegi pár kapcsolatának történetét, 
titkait, szakításuk majd kibékülésük történetét, az 
eddig nem ismert buktatókat, és mindazt, ami eddig 
rejtve maradt a nyilvánosság előtt. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vajon Bogyónak és Babócának sikerül 
megtalálnia Regő a mókus elveszett téli 
csemegéit? És vajon hogyan sikerült 
megtanítaniuk Vendelt a 
szarvasbogarat korcsolyázni? A 
csigafiú, a katicalány és barátaik 
legújabb kalandjai. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Találkozzunk a Könyvtárban! 
 

 Szávics Edina – könyvtáros 
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EGYESÜLETI HÍREK 

 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület mindenkinek köszöni a 2014 évi 
adója 1% felajánlását és szeretnénk, hogy továbbra is támogassák egyesületünket. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Adószám: 18320420-1-02 

 
Bérces Attiláné  

  Klubvezető 
 
 

A Nagypalli Magyar Német Barátság Klub nevében ezúton szeretném megköszönni 
a tisztelt lakosságnak, akik a 2014 évi adójuk 1%-át felajánlották egyesületünknek. 
Kérem, ha tehetik a 2015 évi adójuk 1%-ával is támogassák egyesületünket. 
 

 
Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

Adószám: 18305520-1-02 
 
 

Bérces Boldizsárné 
Elnök 

 
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a településen kihelyezett szelektív szigetek 
gyűjtőedényeibe kizárólag a feltüntetett hulladékfajta (papír, műanyag, üveg) 
kerülhet.  
A Dél-Kom Nonprofit Kft. Jelezte, hogy a Szabadság utcai szelektív sziget egyik 
edényébe használt infúziós szettek kerültek kihelyezésre, melynek mennyisége 
hétről hétre gyarapszik. Ez a fajta hulladék veszélyes hulladéknak minősül, melyet 
nem áll módjukban elszállítani. 
Kérjük a lakosságot, hogy a gyűjtőedényekbe kizárólag olyan hulladékot 
helyezzenek el, amely a konténerre rá van írva. 
 

 dr. Tóth Sándor 
jegyző 
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A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 

hagyományos fánksütő versenyét 2015. február 15.-én délután 3 órakor 
rendezi meg. A klubtagokon kívül minden nagypalli sütni szeretőt szívesen várunk a 
versenyre. Jelentkezés február 10-ig a 72/466-713 –as telefonszámon lehet. 
 
 
 
    Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, az 

iskolások farsangi báljára. 
Időpont: 2015. Február 20. péntek 16 órai kezdettel 
Helyszín: Kultúrház Nagypall 

 A büfében étel, ital várja a vendégeket. Lesz élő zene,  
  székes tánc és persze az elmaradhatatlan tombolasorsolás. 

       Általános Iskola Tantestülete és Szülői Munkaközössége 
 

 
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat február 28-án, szombaton rendezi 
meg a batyus farsangi sváb bált, melyre szeretettel várunk mindenkit. 
Zene: Musztáng 
Belépő: 1000.-Ft/fő 
Asztalfoglalás Bérces Attilánál a 30-2374348-as, valamint Szávics Edinánál a 72-
466-752-es telefonszámon február 25-ig. 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 

 
február 16.-tól - február 19.-ig 

 
 

Hétfő: 08:00-tól- 12.00.-ig 
Kedd: 12.30.- 15.-30.-ig 

Szerda: 08:00-tól- 12.00.-ig 
Csütörtök: 12.30.-15:30.-ig 

Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
 

Szávics Edina - 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 

 

http://www.nagypall.hu/

