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Nyulász Péter: Farsang 
 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt, 
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap. 

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke, 
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne. 

Pille nem jó, hanem cica! 
Elég lesz egy csíkos ruha, 
cérna bajusz, hosszú farok, 

láthatnák, hogy macska vagyok. 
Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg. 
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez 
Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz: 

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang. 
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Szelektív hulladékgyűjtés 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017 évben a szelektív hulladékgyűjtési időpontok 
minden hónap második csütörtöki napján lesznek. 
2017 évben: február 9, március 9, április 13, május 11, június 8, július 13, 
augusztus 10, szeptember 14, október 12, november 9, december 14. 
 
 

Kéményseprő-ipari tevékenység 
 
A tervezett sormunka a kéményseprő ipari szerv vagy kéményseprő ipari szolgáltató 
megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző 
tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés 
égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, 
továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak 
átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki 
felülvizsgálatára. 
Községünkben 2017 évben augusztus 3 és 10 között végzik el ezt a feladatot. 
 

 
Névváltozás 

 
2017. január 1-től főzőkonyhánk ismét az óvoda intézménye lett, ezért az óvoda 
nevében is névváltozás történt.  Az óvoda új neve: Nagypalli Német Nemzetiségi 
Óvoda és Konyha. 
Az intézményátszervezésre és névváltozásra, jogszabályi változás miatt került sor. 
 

Grátz Erika – polgármester 

 

EGÉSZSÉG! 

Tudatos táplálkozás? Egészséges életmód? Mit is jelent ez valójában? 
Magyarország élen jár a cukorbetegségben, szív és érrendszeri betegségekben és 
lassan minden második, harmadik ember elhízott vagy túlsúlyos, beleértve 
gyermekeinket is. Mennyiségi túl, minőségi alultápláltság jellemző nemzetünkre, 
pedig az egészségünk a legnagyobb kincsünk, ezért azt megőrizni lenne a 
legfontosabb. A betegséget időben felismerni és kezelni, van, hogy csak nagy 
küzdelem és harc árán sikerülhet, de megelőzni sokkal könnyebb lenne.  
Ebben tudunk segíteni Önnek!  

2017-02-15-én, szerdán,17 órakor a Nagypalli Kultúrházban tart előadást 
MILLICH Anikó. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 

„ Jeges, havas január, 
A tél hócipőben jár...” 

 
Kedves Olvasó! 
Az új év új ötleteket és lendületet hozott munkánkban. 
A január hónap igazi kemény hideggel köszöntött ránk. Ez jó alkalmat biztosított a 
különböző megfigyelésekhez. Megfigyeltük a tél színeit, az időjárás változásait. 
Mindezeket rajzokon ábrázoltuk. Kísérleteztünk hóval, jéggel.  
Ételfestékkel megszínezett vizet tettünk ki az udvarra és folyamatosan figyeltük, 
hogy lesz a vízből jég.  
Kihasználva az igazi telet, hógolyóztunk, hóembert építettünk. Előkerültek a 
szerszámok is. Vidáman lapátolták, söpörték és talicskázták a havat gyermekeink. 
A meleg csoportszobában hóembert, eszkimót, madáretetőt barkácsoltunk.  
Tevékenységeink mind- mind a télhez kapcsolódtak. 
A hóember - a szeretet ikonja,- hozza meg a zord időben a mosolyt az emberek 
arcára, világnapja január 18-án van. Ennek örömére a gyerekekkel együtt 
hóemberes dalokat énekeltünk, hallgattunk. 
Az időjárás is kegyeibe fogadott minket azzal, hogy azon a napon az udvaron  
hóembert is építsünk. 
Január hónapban módosítottuk helyi Pedagógiai Programunkat is, melyben 
megfogalmaztuk óvodánk szolgáltatásainak bővítését. 
A német nemzetiségi nevelésen és a hitoktatáson túl bevezettük a Gyermektánc 
oktatást (német, magyar táncok) és az Ügyes kezek szakkört, melyet kéthetente 1 
napban tervezünk megszervezni.  
A szakköri foglalkozás keretében látogatott el hozzánk Bérces Erzsi néni és egy új 
technikával ismertetett meg bennünket. Újságpapír csíkokból készítettünk tojásokat, 

majd azokat kifestettük. Ezzel a technikával 
sok érdekes dolgot lehet majd a 
későbbiekben is készítetni.  
 
 
 
 
Köszönjük az ötletet és a segítséget Erzsi 
néninek! 
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Óvodánk PROGRAMJA a 2.-ik félévben: 
Január 30.  (hétfő) Szülői értekezlet 
Február 2. (csütörtök) Maci nap  
Február 14.(kedd) Valentin nap 
Február 24. (péntek) Ovis farsang, KISZE - bábégetés, farsangtemetés 
Március 8. (szerda) Nőnap 
Március 14.(kedd) Március 15-i megemlékezés 
Március 20-21-22 (hétfő- kedd-szerda) Egészségnevelési Napok 
Március 23-24 (csütörtök, péntek) Nevelés nélküli munkanapok 
Április 13.  (csütörtök) Húsvéti ünnepség, Locsolkodás 
Április 28. (péntek) Anyák napi ünnepség 
Május 1.  (hétfő) Pince Galéria megnyitó ünnepségen fellépés 
Május 19.  (péntek) Évzáró és a Nagycsoportosok ballagása 
2017. augusztus 7-től augusztus 31-ig NYÁRI SZÜNET lesz az óvodában. 
Szünet előtti utolsó munkanap: 2017. augusztus 4 (péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2017. szeptember 1 (péntek) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

2017. február 24-én (pénteken) 16:00 órától. 

HELYE: Kultúrház, Nagypall 

Zene: Anikó és Szepi 

Mindenkit sok szeretettel és jó kedvvel várunk! 

Illésné Speiser Mária 
Óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Simon Emil: Hónapok 
 

Február felölti fekete csizmáját, 
ballag a réteken, folyókon is átvág. 

Minden lépés-nyoma jégviharok fészke, 
kikelnek, s rohannak vadul fütyörészve. 

 
A januári hónap a téli szünet után „csendesen” telt el. Ebben a hónapban leginkább 
az első félév zárására koncentráltak iskolánk diákjai és pedagógusai egyaránt. A 
tananyag ismétlése után következtek a félévi dolgozatok. A 2016-2017-es tanév 
első félévét január 20-án zártuk le iskolánkban. Január 27-én kapták kézhez 
tanulóink a félévi bizonyítványokat. Minden tanulónk sikeresen teljesítette az első 
félévet.  
Továbbra is folytatódik intézményünkben a szeptemberben elindított kézműves 
szakkör. Még decemberben a karácsonyi ünnepek előtt, Bérces Attiláné Hajni jött el 
iskolánkba és tevékenykedett a gyerekekkel. Ez alkalommal filc anyagból előre 
összevarrt fenyőfákat tömtek ki a gyerekek, majd flittereket varrtak rá és így 
díszítették, hogy szép karácsonyfa legyen belőle. Majd januárban Bérces Erzsi néni 
foglalkozott a gyerekekkel. Ez alkalommal ugyancsak előre megvarrt kis csibéket 
tömtek ki a gyerekek, majd mikor összevarrták az alsó és felső részét, akkor nyerte 
el végső csibe formáját. Ezután már csak egy akasztót kellett rá varrni. A második 
januári kézműves foglalkozást Kajos Valéria és Németh Anita kolléganőim 
segítségével valósítottuk meg. A foglalkozáson létrát készítettünk a gyerekekkel 
kettő léc és hurkapálcika segítségével. A gyerekek már nagyon várták, hogy 
faragásra is sor kerüljön a kézműves szakkör folyamán. Szerencsére sikerült 
balesetmentesen elvégezni a feladatot. Az elkészült létrák anyagának költségét 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata biztosította számunkra. Ezúton is 
köszönjük! 
                                                                                                                                  Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény-vezető   
 

MEGHÍVÓ 
 

Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt az 
iskolások farsangi báljára! 

Időpont: 2017. február 3.     16 óra 
Helyszín: Kultúrház – Nagypall 

A jó hangulatot garantálja az élő zene, a sok-sok játék, a büfé, a 
tombolasorsolás. 

                                Mindenkit sok szeretettel várunk! 
Nagypalli Tagiskola diákjai, pedagógusai 
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„Legfőbb értékünk az egészség!” 

 

 

Kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel kívánok minden Nagypall lakosának 
egészségben gazdag, boldog újesztendőt! Idén is folytatjuk az egészséggel 
kapcsolatos előadásainkat. Az idei első alkalommal az iskolásokhoz látogatok el, 
ahol beszélgethetek velük mit is jelent számukra az „egészség” szó.  Ezúton is 
köszönöm a Tanítónőknek, hogy lehetővé teszik számomra a gyerekekkel való 
találkozásomat. 

Kriklerné Kocsidi Tímea  
Kulturális Közösségi munkás   

 

 

 

Februári könyvtárhírek 

2017. február 1. - én Kocza Ferencné Liza átvette tőlem a könyvtár vezetését. Most 
még ismerkedik a könyvekkel, de szerintem hamar bele fog szokni az új feladatba. 
Sok szeretettel vár ő is mindenkit a könyvtárba és várja a javaslatokat, hogy milyen 
új könyveket olvasnának szívesen.  

Kérek minden olvasót, hogy a lejárt idejű kikölcsönzött könyveket 
szíveskedjenek visszahozni. 

Szeretném megköszönni minden könyvtárba járó nagypalli 
felnőttnek és gyermeknek, hogy az eddigi munkámban 
segítettek. 

A könyvtár nyitvatartási rendje február 1.től 
Kedd 13:00 – 17:00 óráig 

Csütörtök 13:00 – 17:00 óráig 
Szombat 08:00 – 12:00 óráig 

 
Kasza Vanda 

könyvtáros 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

      A klub a hagyományos fánksütő versenyt február 26-án 
rendezi meg, melyre nem csak a klub tagjait 

várjuk,  hanem minden Nagypalli sütni szerető 
lányokat és asszonyokat is.  

Jelentkezni Dobszai  Jánosnénál  a 72 466-773-as 
vagy a 30 3104258-as telefonszámokon lehet február 

20-ig. 

Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2015 évi adójuk 1 %-át 
egyesületünknek felajánlották. 

Ha tehetik, kérjük a 2016 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket. 

Adószám: 18305520-1-02 

A polgármester asszony segítségével egyesületünk két pályázatot nyújtott be, 
melynek eredménye a következő hónapokban lesz elérhető.  

Bérces Boldizsárné  
Elnök 

 

 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Szeretném meg köszönni mindenkinek, akik az adójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel. Ha tehetik, kérjük a 2016 évi adójuk 1 %- val is támogassák 
egyesületünket  

Adószám   18320420-1-02 
 

Az egyesületünk egy pályázatot nyújtott be 2017-re, melynek eredménye a 
következő hónapokban lesz elérhető. 

 
Bérces Boldizsárné 

Elnök 
 
 

 

tel:310-4258
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Nemzetiségi Önkormányzatunk a farsang zárásaként 2017. március 4.-én 
szombaton 19:30 órai kezdéssel batyus sváb bált szervez. 

Fellép a Fekedi Klumpenjäger nemzetiségi tánccsoport.  

Zene: Millich Zenekar 

Belépő: 1000.-Ft/fő 

Asztalfoglalás február 28.-ig Bérces Attila 30-237-4348-
as valamint Háriné Tisza Mónika 72-466-752-es 
telefonszámon lehet. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Bérces Attila 
elnök 

 

 

Étkezési díj befizetési időpontok 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre: 

Február  14.  Kedd  08:00-15:00 óráig 

                                     Február 16. Csütörtök 08:00 – 15:00 óráig 

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

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/

