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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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 
Nagypall Község Önkormányzata 2020. január 30-i testületi ülésén megtárgyalta és 
elfogadta a 2020. évi költségvetést. A tervezet szerint 137,8MFt bevétellel és 
kiadással számolunk. A tervezett kiadásokból 52,5MFt üzemeltetési kiadással, 1MFt 
szociális kiadással, 15,5MFt közfoglalkoztatással és 68,8MFt felújítási és beruházási 
kiadással számolunk.  
 
2020 évben a szelektív hulladékszállítási napok megváltoztak. Minden hónap 
második hétfői napján lesz a szállítás. 
Február 10., március 09., április 13., május 11., június 08., július 13., augusztus 10., 
szeptember 14., október 12., november 09., december 14. 
A tavaszi lomtalanítás időpontja 2020. április 6 hétfő. 
Az őszi lomtalanítás időpontja 2020. szeptember 11. péntek. 
 

Grátz Erika 
polgármester 

 

  
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 

Kedves Olvasó! 

Tartson velünk 2020-ban is…..! 

Beköszöntött az új esztendő, az új év, új kezdet, ami mindig valami új reménnyel 

kecsegtet. Vannak akik fogadkoznak, vannak akik csak legyintenek erre, de bizony, 

amikor szilveszterkor megszólal a Himnusz, mindenkiben megfordul: vajon mit 

tartogat számomra és szeretteim számára ez az új esztendő? Kívánom, hogy 

mindenkinek alakuljon ez az év a legcsodálatosabban!  A téli szünet után …..,van aki 

új lendülettel……és van aki az ünnepek után nehezen visszazökkenve vágott neki az 

újévnek. Január 2-án és 3-án nevelés nélküli munkanapot tartottunk. Első 

munkanapunk-mely mindig élményekkel teli,- január 6-a volt. Gyermekeink reggel 

boldogan érkeztek és nagy örömmel mesélték ünnepi élményeiket, mit kaptak 

karácsonyra, mit játszottak otthon. Az élménybeszámolók után szerencsét hozó 

négylevelű lóherével köszöntöttük óvodásainkat. Beszélgettünk az újévi 

fogadalmakról, szokásokról, majd minden gyermek elkészítette a saját szerencse 

malacát. „Új év van, új esztendő!” kiabáltuk közösen. Újévi jókívánságokkal 



2020. február 
 

3 
 

köszöntöttük egymást. Elmondtuk, hogy ilyenkor az emberek megfogalmazzák a 

kívánságaikat. Óvodásaink, az óvó nénik és a dadus néni is elmondták sajátjukat. A 

nap zárásaként eljátszottuk a „A három kismalac és a farkas” című kedvenc 

meséjüket. Beszélgettünk a gyermekekkel arról is, hogy január 6-a a Vízkereszt 

napja, mely a karácsonyi ünnepek zárónapja. Gyertyát gyújtottunk még utoljára, majd 

lebontottuk karácsonyfánkat a csoportszobában, leszedtük a karácsonyi 

dekorációnkat is……eltettük a következő évre…..Megbeszéltük, hogy vízkereszttől 

kezdődik a Farsang és a Húsvétot megelőző 40 napos nagyböjttel ér véget. 

Az ünneplés vidámsággal kezdődik. Ez a vidám hangulat mindennapjainkban is 

érződik. Már teljes farsangi díszbe öltöztettük az óvodát, vidám zenéket hallgatunk. A 

foglalkozásokon is farsanghoz kapcsolódó dalokat, verseket tanulunk, barkácsolunk 

álarcokat, boszorkányokat stb.  

Foglalkozások után készülődünk a 2020. február 21-én megrendezésre kerülő 

jelmezbálunkra, gyakoroljuk kis műsorunkat. 

A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ajándékának 

köszönhetően január 8-án Pécs legnagyobb játszóházában, a Buborék Játszóházban 

tölthettek vidám, önfeledt két órát gyermekeink a legmenőbb és legérdekesebb 

játékokkal. Ez az a hely, ahol a gyermekek játszva tanulhatnak és bátran 

kikapcsolódhatnak. 

Januárban, a tél középső hónapjának további napjaiban figyelemmel kísértük a 

növény-és állatvilág alkalmazkodását a téli környezethez, az időjárás hatásait az 

emberekre.  Megfigyeltük a tél színeit és fényeit, az időjárás változásait. Szerdánként 

gyümölcsnapot tartottunk az óvodában. Ovisaink 2-2 gyümölcsöt hoztak érkezéskor 

magukkal. E napokon gyümölcs teát, kompótot főztünk, gyümölcssalátát készítettünk. 

Madarainknak eledelt fűztünk, amit kihelyeztünk az óvoda tornácára és az ablakból 

figyeltük a gyerekekkel éhes madarainkat, ahogy egy-egy kismadár csipeget az 

eleségből. Megbeszéltük, miért fontos télen az állatoknak az eleség kihelyezése. 

Elvégeztük a középső- és nagycsoportos óvodások második félévi felméréseit. 

Megtörtént az Óvodai Szakvélemény elkészítése a tanköteles gyermekeink részére.  

A hónap folyamán megbeszéltük az időjóslásokat névnapokhoz fűződően: Január 18-

án: „Piroska napján a fagy, 40 napig el nem hagy”, Január 22-én „Ha fényes Vince, 

tele pince, ködös Vince, üres pince”, Január 25-én: „Pálnak fordulása, fél tél 

elmúlása…..”  

Boldogságóra programunkban elindult a célok kitűzése és elérése hónap. „ Álmokat 

ébreszteni, célokat kitűzni csak úgy lehet, ha azok nem hiú, valóságtól elrugaszkodott 

ábrándok, hanem szívós munkával elérhetők” (Kemény Dénes). Kutatások 

bizonyítják, hogy a célok kitűzése és az elérésére irányuló törekvés fokozza a 

boldogságérzetünket. A tartós boldogság elérésének egyik fontos stratégiája egy 

értelmes életcél kitűzése és elérése.  A hónap témáját zenés-mozgásos játékkal 
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kezdtük, majd a Boldogság vár meséjét hallgathatták meg gyermekeink. Beszélgető 

kör keretében megfogalmazták, mi az, amit meg szeretnének tanulni, ki szeretnének 

próbálni. A beszélgetés során praktikus ötletekkel gazdagodhattak oviskáink és 

megtapasztalhatták azt is, hogy a nehézségek, esetleges kudarcok, természetes 

velejárói a célok megvalósításának. Céljaink követése azonban értelmet ad az 

életünknek. 

Január 21-én 

„Ügyes Kezek” 

szakköri foglal-

kozásunk volt, 

amikor Bérces 

Erzsi néni veze-

tésével csuhé ma-

dárkákat készí-

tettek gyerme-

keink. 

 

 

Január 27-én Szülői értekezletet tartottunk az óvodában. 

Napirendi pontok: 1. Első féléves munka értékelése, tapasztalatai 

                                  2. Második félévi felmérések eredményeinek ismertetése 

                                  3. Óvodai Szakvélemény kiosztása a leendő első osztályos                     

                                       gyermekek szülőjének 

          4. Második félévi programok megbeszélése 

                                  5. Egyebek ( farsangi bál…..)  

          

Január 30-án Zsuzsi óvó nénivel meghívást kaptunk a Mecseki 

Természettudományos Élményközpont workshopjára, mellyel új lehetőség nyílt a 

Pécsi Állatkert és a Zöld Óvodák kapcsolatában. 

Ovi Farsang 

2020. február 21.-én (pénteken) 16 órai kezdettel. 

Helye: Kultúrház 

Mindenkit sok szeretettel, vidám műsorunkkal és jó kedvvel várunk! 

A program zárásaként elégetjük az udvaron a telet jelképező KISZE bábot.                         

Illésné Speiser Mária 

      óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 

Január mindig szürke, nyirkos, sötét hónapnak tűnik. Egy iskola életében az említett 

szín nem jelent feltétlenül rosszat. Az ünnepek után szinte jó visszatérni a „szürke 

hétköznapokhoz”. Hamar eltelik az a pár nyugodt nap, és már nyakunkon is a 

következő izgalmas időszak.  

 

Január 22-én, a Magyar kultúra 

napja alkalmából meghirdettük a 11 

gyermek, 11 vers előadásunkat. 

Hálásan köszönjük az 

érdeklődőknek, hogy velünk 

tartottak a Könyvtárban és Kocza 

Ferencné Lizának, hogy befogadott 

minket! 

 

 

Ellátogattunk Geresdlakra, hogy megcsodáljuk és „megkóstoljuk” a mézeskalács 

falut, és a tanév II. „zeneórájára” is, ahol ismét megénekeltette Dr. Lakner Tamás és 

a Pécsi Szimfonietta együttes tanulóinkat. 

Így tehát el is érkeztünk a tanév I. félévének végéhez. Meg is ünnepeltük ezt a jeles 

alkalmat az Adventi vásáron összegyűlt pénzből. A Buborék Játszóház igazán 

alkalmas helyszín a felgyűlt feszültség levezetésére és egy alapos kikapcsolódásra. 

Köszönjük hát még egyszer a rengeteg hozzájárulást! 

Februárban minden héten programokban „fürdőznek majd tanulóink”, de a 

legjelentősebb mindig a Farsang, melyre február 21-én kerül sor. A gyerekek már 

hónapok óta tervezgetik a műsort, a jelmezeket, így reméljük, hogy a tavalyihoz 

hasonlóan fergeteges délutánt tölthetünk majd együtt! 

Fontos információ, hogy a jövő tanévre gondolva nyílt tanítási napot hirdettünk a 

leendő elsős tanulóknak és szüleiknek február 17-re. Ezenkívül egy iskolanyitogató 

programra is várjuk az érdeklődőket március 2-án, 16:15-től, ahol egy kötetlen 

beszélgetéssel, kézműves foglalkozással készülünk. 

Fischer Dóra 

tanító 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 

2020. január 22-én kézműves foglalkozást tartottunk a nagypalli óvodában, ahol a 

gyerekekkel madarakat készítettünk. 

Január 25-én tisztújító közgyűlést tartottunk. 

Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2018 évi adójuk 1 %-át 
egyesületünknek felajánlották. 

Ha tehetik, kérjük a 2019 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket. 
Adó szám: 18320420-1-02 

 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 

Hagyományos fánksütő versenyünket február 9-én 

vasárnap 15 órától rendezzük meg.  

A versenyre nem csak klubtagok jelentkezhetnek, hanem 

minden Nagypallit szívesen hívunk és várunk. 

Jelentkezni február 6-ig Dobszai Juliskánál lehet. 

 

Február 17-én hétfőn tartjuk az első klubestünket.  

Napirendi pontok:  

• 2020. évi programok megbeszélése 

• 25 éves jubileumi ünnepség szervezése 

• 2020. I. negyedéves névnaposok köszöntése 

 

Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2018 évi adójuk 1 %-át 

egyesületünknek felajánlották. 

Ha tehetik, kérjük a 2019 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket. 

Adó szám: 18305520-1-02 

 
Bérces Boldizsárné - elnök 

 

 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
 

Február, a farsang hava. A farsang szó hallatán szinte 
mindenki az álarcosbálokra, a táncos mulatságokra és a 
jelmezes felvonulások színes kavalkádjára gondol. Azt 

viszont kevesen tudjuk, pontosan mit ünneplünk farsangkor: mettől meddig tart ez az 
időszak, és milyen híres hagyományok kötődnek hozzá? Mit ünneplünk, vagy mitől 
búcsúzunk farsangkor? 
A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlődő ünnepsorozat, amely a 
vízkereszt napjától (január 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt 
kezdetéig tart.  
A farsang, a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél 
búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. A nagy evések és ivások időszaka ez, 
amellyel a régi korok embere a természetet kívánta nagy bőségre késztetni. 
A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. A kormozás, a busójárás, a 
téltemetés mind mind a tél, mint gonosz elűzését jelképezték. A falusi emberek 
felöltöztettek egy szalmabábut, és sok tréfa és móka közepette elégették. Voltak 
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olyan települések, ahol a tél és a tavasz küzdelmét jelmezekbe bújt szereplők 
játszották el. Ezekben a szimbolikus viadalokban természetesen mindig a tavasz 
került ki győztesen, a tél pedig szégyenében elbujdosott. 
A farsangi időszak végén a maskarába bújt emberek házról házra jártak, 
adományokat gyűjtöttek és köszöntőket mondtak. 

 
 

Február 14-én Valentin nap. Viszont az ország számos helyein ezen a napon már 
úgymond hagyománnyá vált a Nemzetközi Könyvajándék Nap, ami arról szól, 

hogy ami már nekünk és gyermekeinknek feleslegessé vált, vagy szívesen 
elajándékoznánk mese és ifjúsági könyvet, azt összegyűjtjük, hozzátok be a 
könyvtárba, majd a Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

együttműködve ők eljuttatják a rászoruló családokhoz, gyerekekhez. Segítsük e jó 
cél elérését. 

Tehát ne feledjétek, FEBRUÁR 14. PÉNTEK DÉLIG várom könyvadományokat a 
könyvtárban!!! 

 
Az idő változatosságára, enyheségére való tekintettel, sajnos az a tapasztalatom, 
sokszor betegebbek vagyunk, mint amikor hidegebb van, ugyanis hajlamosak 
vagyunk vagy alul öltözni, vagy túlöltözni. De persze még számos olyan betegség 
létezik, amiról talán még nem is hallottunk, vagy nem tudjuk kezelni. Sok-sok kérdés 
merül fel bennünk. Így felkértem Dr. Wilheim Andrea házi gyermekorvost, február 
hónapban tartson nekünk – Nagypall lakosságának egy előadást arról, hogy a téli 
időszakban melyek a leggyakrabban előforduló betegségek, mit tudunk tenni a 
megelőzésére, vagy ha már esetleg úgymond baj van, melyek a leghasznosabb 
gyógymódok, gyógyszerek.  
Előre láthatóan a könyvtárban leszünk. Pontos dátumot sajnos most nem tudok írni, 
figyeljétek a könyvtár Facebook oldalát, oda is kiírom majd, de mindenki 
postaládájába fogok dobni egy szórólapot, amire szintén rá fogok írni mindent. Ha 
esetleg már most megfogalmazódott bennetek pár kérdés, nyugodtan kiírhatjátok a 
könyvtár Facebook oldalára is, de ha bejöttök a hozzám, itt is összeírhatjuk. 
Kérlek benneteket, gyertek el, hallgassuk meg, hiszen úgy gondolom, mindannyiunk 
számára hasznos dolgok fognak elhangozni. 
 
 

Nagypallban február 21-én, péntek délután lesz a farsang. Mi is készüljünk a farsangra! Arra gondoltam, 

KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT FARSANGI ÁLARCOKAT!  
Február 19-én, szerdai napon a könyvtár egész nap nyitva lesz (8-tól 

17.00 óráig). Délelőtt az ovisokkal és szüleikkel ügyeskedünk, délután az 

iskolások jönnek át hozzám. De nem csak őket várom, hanem az egész 

falu lakosságát, akár gyerkőc, akár nyugdíjas, bárki jöhet, aki szeretne egy 

jó kis álarcot! VÁROK MINDENKIT NAGYON SOK SZERETETTEL! 



2020. február 
 

9 
 

 
Viszont, kanyarodjuk vissza egy kicsit még a január hónapra. Január 22-én 
ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. E jeles nap alkalmából, a helyi iskola diákjai 
látogattak meg a könyvtárban, és Dóri néni segítségével, először felelevenítettük, 
hogy mire is emlékezünk ezen a napon. Szinte kórusban tudták a választ a gyerekek, 
Himnuszunk születésnapját ünnepeljük, melyet ezen a napon fejezett be Kölcsey 
Ferenc. Végül mindenki szavalt egy verset. Nagyon ügyesek voltak a gyerkőcök, 
köszönjük szépen a szép előadásokat, a tanárnéniknek pedig a felkészítést. 
 

Kocza Ferencné 
könyvtáros 

 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata az idén is részt vett az immár 24. 
alkalommal megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzatok 
éves Ünnepi Gálaestjén, melyet idén Pécsett a Kodály Központban tartottak. Az 
ünnepi beszédek keretében az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzatok 
vezetője és a többi prominens vendég is megerősítette azt, hogy mennyire fontos a 
nemzetiségek megmaradása, melynek fenntartásához minden eszközt és támogatást 
igyekeznek biztosítani a kis településeknek is. A megtekintett megműsor nagyon 
színvonalas volt. 
 
 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata sok szeretettel vár mindenkit a  
2020. március 14. napján megrendezésre kerülő  

 
Nőnapi batyus bálba,  

melyhez a jó hangulatot Karcsika biztosítja. 
 

Belépő:1000.- /fő  
A hölgyek meglepetésben részesülnek. 

 
Asztalfoglalás Bérces Attilánál a +36-30/2374348 

telefonszámon lehetséges. 
 

  
 
 

Bérces Attila 
elnök 
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Anyakönyvi Hírek 

 
 

Születés 
        
        Zóka Nolen  

 
 
 

 
 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 

rendelkezésükre: 
Február 18 kedd:  10:00.-11:00- óráig 
Február 19 szerda: 14:00.-15:00- óráig 

 
Ezúton tájékoztatjuk a szociális étkezőket, hogy 2020. február 1-től a térítési 
díjak megemelkedtek. Az új térítési díj: 600.-Ft/adag 
 
Megértésüket köszönjük! 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

