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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Mentovics Éva: Vígság legyen!
Farsang van most,
ne feledd el.
Maskarádat
fürgén vedd fel!
Szól a duda,
szedd a lábad,
perdülj, fordulj,
fürgén járjad!
Libbenjen a
pörgős szoknya,
a nadrág is
vígan ropja!
Dobbanjon a
bundás bakancs,
vígság legyen,
ez a parancs!

2019. február
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nagypall Község Önkormányzata 2018. január 24-i testületi ülésén megtárgyalta és
elfogadta a 2019. évi költségvetést. A tervezet szerint 128,8MFt bevétellel és
kiadással számolunk. A tervezett kiadásokból 54,9MFt üzemeltetési kiadással, 1MFt
szociális kiadással, 18,2MFt közfoglalkoztatással és 54,7MFt felújítási és beruházási
kiadással számolunk. A felújítási kiadásainkból 17,6MFt az elmúlt évi beruházásunkat
terheli, mert a számlák kifizetése és elszámolása ez évre is áthúzódik.
2019 évben a Szabadság u. 26 szám alatti épületünk felújítását, energetikai
korszerűsítését végezzük el. A beruházáshoz a támogatást 2018 évben nyertük el
37,1MFt vissza nem térítendő támogatás, mely a beruházás 100%-át fedezi.
TÁJÉKOZTATÁS BANKFIÓK MEGSZÜNÉSÉRŐL
A Dél TAKARÉK Szövetkezet fiókhálózatának racionalizálása és korszerűsítése
kapcsán úgy döntött, hogy a községünkben működő kirendeltséget és a bank
automata működését 2019. január 31 napjával megszünteti.
A bezárást azzal indokolták, hogy településünkön nem erős a fogyasztói igény a
takarék szolgáltatásai iránt, a fenntartási költségeket nem tudja kitermelni a fiók.
Önkormányzatunk mindent megtett a bank megtartása érdekében – ingyenesen
adtuk az épületet még a rezsiköltséget is mi fizettük – de sajnos, ahogy a többi
kistelepülésen, Nagypallon is bezárt a fiók.
Grátz Erika
polgármester

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és KonyhaKindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Nemrégiben még új esztendőt köszöntöttünk, immáron 2019-et írunk….Az év eleje
mindig tökéletes alkalom arra, hogy megálljunk egy kicsit az egész éves rohanás
után, átgondoljuk az elmúlt időszakot és ennek fényében elkezdjük megtervezni az új
évet. Minden év új reményekkel, nagy elhatározással indul, mindig kíváncsian várjuk,
mit hoz a jövő….A 2019-es esztendő új ötleteket és lendületet hozott munkánkban is.
A téli szünet utáni első munkanapon pezsgővel koccintottunk a z új évre…, (
természetesen kölyökkel), és fogadalmakat tettünk…..
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A január hónap néhány napja igazi kemény hideggel és havazással köszöntött ránk.
Ezen napok jó alkalmat biztosítottak a különböző megfigyelésekhez. Átbeszéltük a tél
színeit, az időjárás változásait…..német nyelven is…Mindezeket rajzokon ábrázoltuk.
Kísérleteztünk hóval, jéggel. Kihasználva az igazi telet, hógolyóztunk, vidáman
lapátoltuk, söpörtük és talicskáztuk a havat gyermekeinkkel.
Január 14-én „Ügyes Kezek”szakköri foglalkozás keretében Bérces Erzsi néni
látogatott el hozzánk. Csuhéból nyuszikák barkácsolására tanította óvodásainkat,
akik nagyon- nagy örömmel végezték a rájuk bízott munkafolyamatokat. Az eredmény
k áprázatos lett. Köszönjük az ötletet és a segítséget Erzsi néninek!
Január 17-én délelőtt Pécsre utaztunk, ahol a
Bóbita Bábszínházban második bérletes
előadásunkat, az „Édes Élet Cukrászda”című
aranyos kis darabot tekinthettük meg. Az
Édes Élet Cukrászdában egy testvérpár
sürög-forog reggeltől estig időtlen idők óta, és
aki kívánja, annak mesélnek karamelláskrémes- mézes meséket. Az előadás előtt,–
oviskáink nagy örömére-, volt időnk játszani a
ragyogó napsütésben a Zsolnay Negyed
játszóterén is. 16 órától szülői értekezletet volt
az óvodában.
A Hóemberek Világnapja január 18-án van, a
hóember, -a szeretet ikonja, hozza meg a
zord időben a mosolyt az emberek arcára-.
Ennek örömére a gyerekekkel együtt
hóembert
rajzoltunk,
barkácsoltunk,
hóemberes dalokat énekeltünk, hallgattunk.

Óvodánk TOVÁBBI PROGRAMJAI a 2.-ik félévben :
2019. január 28 - 30.-ig Méhecske projekt
2019. január 30-2019. február 1.-ig Mackó nap…..maci hét…..maci projekt
2019. február 8. Farsang- Jelmezes Program, Bál, Tábortűz, KISZE báb égetése
2019. március Egészségnap
2019. március 8. Nőnap
2019. március 13. Nemzeti Ünnep, csatlakozva az iskolához a csoport ünnepi
műsorával
2019. március 20. Nyílt nap- iskolalátogatás a leendő első osztályos szülőkkel
Víz Világnapja
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2019. március 21-22. Beíratás a 2019-2020-as tanévre
2019. április 17. Húsvéti hagyományok ápolása a csoportban, locsolkodás…villőzés,
húsvéti kézműves foglalkozások Bérces Erzsi nénivel
2019. április 11. Magyar Költészet Napja- Könyvtárlátogatás
2019. április 10. Bóbita Bábszínház harmadik bérletes előadása
2019. április 18. NEGYEDIK NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP – Zöld Óvoda
program Pécs
2019.április 23. Föld napja-séta és virágültetés. Foglalkozások a csoportszobában is
2019. április 30. Anyák napi köszöntések
2019 május 3. Tűzoltók Napja
2019. május 7. „Bizalommal fordulok hozzád!” Rendvédelmi nap az oviban
2019. május 8. Kézműves Fagylalt napja- Fagylaltozás, pizzázás Pécsváradon
2019. május 9. Kirándulás a Zsályaliget Élményparkba Pogányra
2019. május 10. Madarak és Fák Napja
2019. május 17. Nagycsoportosok búcsúja az óvodától, évzáró
2018. május 31. Boldog Óvoda zárófoglalkozás
2019.június 3. Gyermeknapi meglepetés programok, palacsintalankodások
anyukákkal, nagymamákkal
2019. június 5. Pécsi Kirándulás- Mosolyország Játszóház
2019. június 7. Szakmai kirándulás, csapatépítés- ÖTÖDIK NEVELÉS NÉLKÜLI
MUNKANAP
2019. július 5-6-7. Műsoros fellépés és segédkezés a nagypalli falunapon
Minden hónapban egy alkalommal Ügyes Kezek Szakköri foglalkozás Bérces Erzsi
nénivel.
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2017 évi adójuk 1 %-át
egyesületünknek felajánlották.
Ha tehetik, kérjük a 2018 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket.
Adó szám: 18320420-1-02
Bérces Boldizsárné - elnök
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola
Újult erővel fogott bele a munkába az iskolás csapat. Jó volt kicsit a nyugodt
hétköznapokban elmélyülni. Az időjárás kedvezett a téli sportokat kedvelőknek,
hiszen a nagy mennyiségű hóban hatalmas hógolyócsatákat vívhattak, hóembert
építhettek, és a megfelelő dombokat megtalálva még szánkózni is tudtak a gyerekek.
Amikor éppen elolvadt a hó, ebéd utáni pihenő gyanánt hatalmas csocsó- és billiárd
csatákat vívtak tanulóink. Természetesen nem csak játékból állt az élet ebben a
hónapban sem, verseket kezdtünk tanulni a Magyar kultúra napja alkalmából. A
versek mellé illusztrációkat készítettek. Ezeket a műveket a Könyvtárban meg lehet
tekinteni. A verseket is itt mondták el tanulóink január 22-én. Rengeteg tervvel, ötlettel
készülünk a tanév II. félévére is. A farsangi bulinkat február 8-án tartjuk az iskolában.
A reggelt jelmezes tanítással kezdjük, majd 14 órától nagy szeretettel várjuk a
hozzátartozókat. A jelmezben érkező felnőttek közül is jutalmazzuk a legkreatívabbat!

Fischer Dóra - tanító
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2017 évi adójuk 1 %-át
egyesületünknek felajánlották.
Ha tehetik, kérjük a 2018 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket.
Adó szám: 18305520-1-02
Szeretettel várunk mindenkit 2019 évi első klubestünkre, melyet 2019 február 18-án
hétfőn fél hatkor tartunk.
Ezen a napon szeretnénk elkészíteni a 2019 évi program tervet, valamint az
I. negyedévi névnaposokat megköszönteni.
Megjelenésére számítunk.
Bérces Boldizsárné – elnök
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KÖNYVTÁR HÍREK
„A szándék, a lelkesedés és a tradíció még akkor is mindeneknél feljebb való, ha
ellentmond a praktikumnak.”
Lakatos Levente szavaival egyet tudok érteni. Szerencsére vannak még emberek, sőt
gyerekek, akik ugyanezt gondolják.
Ebben a szellemben gondoltunk január 22-én A magyar kultúra napjára, a főszereplők
az iskolás gyermekek voltak. Szorgalmasan készültek az eseményre, hiszen
elszavalt minden tanuló egy verset, amit illusztráltak is. Ezek a versillusztrációk még
megtekinthetőek a könyvtárunkban.

A gyerekek rendkívül élvezték a felkészülést és a szereplést is, ettől függetlenül
izgultak azért, de erre okuk nem volt. Köszönöm a pedagógusoknak, hogy
felkészítették a tanulókat, színvonalas műsorral kápráztatták el azt a kevés nézőt, aki
eljött e programra. A nézőknek is külön köszönöm, hogy fontosnak tartották A magyar
kultúra napját ilyen formában megünnepelni.
Jusztin Levente - könyvtáros
Étkezési díj befizetési időpontok
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak
rendelkezésükre:
Február 19 kedd: 09:00.-11:00- óráig
Február 21 csütörtök: 09:00.-11:00- óráig
Hely: Nagypall Könyvtár épülete Nagypall, Szabadság u. 37.
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig).
Megértésüket köszönjük!
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését!
Mihály Emese – élelmezési ügyintéző
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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
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