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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!

2022. február
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosság
mentesítését, takarítását az ingatlan tulajdonosoknak kell elvégezni.
Önkormányzatunk hosszú éveken keresztül átvállalta ezt a feladatot a lakosságtól,
azonban a közfoglalkoztatotti létszám csökkenése miatt a továbbiakban nem tudjuk
ezt a feladatot elvégezni.
Megértésüket köszönjük!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéről szóló
1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
előírja, hogy a községekben közösségi színteret kötelező működtetni, a
közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy,
legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel)
rendelkező szakember foglalkoztatásával.
A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-jéig kellett megfelelniük a
jogszabályban megfogalmazottoknak. A Program keretében a Nemzeti Művelődési
Intézet az önkormányzatok fent nevezett kötelező feladatát átvállalva, az
önkormányzatok közösségi színtereiben és közművelődési intézményeiben
munkáltatóként biztosította a foglalkoztatást 2021. november 30-ig, és a szakmai
végzettéggel nem rendelkező foglalkoztatottakat képzésben részesítette.
Községünkben a közművelődési feladatokat Kocza Ferencné végzi, aki a szükséges
képesítést 2021 évben elvégezte, és 2021. december 1-től önkormányzatunk
alkalmazottja.
Grátz Erika - polgármester

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata az idén is részt kívánt volna venni a
minden évben megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzatok éves Ünnepi Gáláján, mely 2022. január 8. napján került volna
megrendezésre Budapesten a Kongresszusi Központban, azonban figyelemmel a
jelenleg is fennálló vírushelyzet miatt az Országos Német Gála elhalasztásra került
2022 június 18. napjára, melyen természetesen jelen leszünk.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy idén is csatlakoztunk a „mit einem Bündel” azaz
az „egy batyuval” elmék túrához, melynek célja végig járni az utat, amit a Malenkij
Robotra elhurcoltak tettek meg 1944. december 26. napján. Figyelemmel a
decemberi időjárásra ez az esemény elhalasztásra került, így 2022. február 26.
napján kerül megtartásra, mely egyben a kommunizmus áldozatainak emléknapja is.
A túra történelmi emlékezés és szabadidős tevékenység, politikai célja nincs!
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A túra teljes útvonala 12,5 km az útvonal Geresdlak – Fazekasboda – NagypallPécsvárad. A Gyalogtúrát Pécsváradon az emlékparkban koszorúzás zárja. Akinek
van kedve csatlakozzon hozzánk, a Geresdlakról indulók körülbelül délután 13 óra
magasságában érnek a Nagypalli Kultúrházhoz, ahol egy kis frissítővel és
finomsággal is várjuk őket.
Önkormányzatunk így a farsangi időszakban nagyobb összeggel támogatja mind az
óvoda mind az Iskola farsangi rendezvényeit, mely rendezvények reméljük jól
sikerülnek, és a gyermekek vidáman űzik el a telet.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt idén is közzé tette már a helyi nemzetiségi
önkormányzatok 2022. évi működési költségvetési támogatását és örömmel
értesültünk arról, hogy Önkormányzatunk az idei évben 1.040.000.-forintban
részesül, melykét részeltben került teljesítésre Önkormányzatunk felé. Reméljük ezen
összeget idén is jó célra tudjuk fordítani.
Bérces Attila
elnök

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Tartson velünk 2022-ben is!
Az év végi pihenést és feltöltődést követően újult erővel, friss tervekkel vágtunk neki
2022-nek.
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!
Első munkanapunk-mely mindig élményekkel teli, - január 3-a volt. Gyermekeink
reggel boldogan érkeztek és nagy örömmel mesélték ünnepi élményeiket, mit kaptak
karácsonyra, mit játszottak otthon. Az élménybeszámolók után köszöntőket
mondogattunk, valamint beszélgettünk az újévi fogadalmakról, szokásokról. „Új év
van, új esztendő!” kiabáltuk közösen. Újévi jókívánságokkal köszöntöttük egymást.
Elmondtuk, hogy ilyenkor az emberek megfogalmazzák a kívánságaikat. Óvodásaink,
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az óvó nénik és a dadus néni is elmondták sajátjukat. A nap zárásaként megnéztük
a „A három kismalac és a farkas” című kedvenc meséjüket.
Január 6-án, beszélgettünk a gyermekekkel arról, hogy január 6-a a Vízkereszt napja,
mely a karácsonyi ünnepek zárónapja. Meséltünk nekik a Három királyokról, majd
érzékelős játékot játszottunk, ahol különböző illatokat, ízeket kellett felismerni.
Játékosan, egy akadály pályán végig jártuk a királyok útját. 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.
Óvodánk szolgáltatása 2022. január 14-től heti 2 alkalommal ZeneOvi
foglalkozásokkal bővült Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypalli Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. A foglalkozásokat Szabó- Beck Angéla
vezeti.
Január 18-a a Hóemberek világnapja, melyet egy egész hetes projekt keretében
ünnepeltünk. Projekt napjainkon hóemberes meséket olvastunk, énekeltünk,
táncoltunk, télifagyit fogyasztottunk. Mivel igazi hóembert nem tudtunk építeni, ezért
a csoportszobában alkottunk különböző technikával hóembereket.

Január 20-a a Pingvin Tudatosság Napja, melyre Zöld Óvodaként három napban
emlékeztünk meg. Földgömbön megkerestük Magyarországot, megnéztük a
szárazföldeket, tengereket, óceánokat. Beszélgettünk az Északi és Déli sarkvidék
állat és növény (nélküli) világáról. A globális felmelegedés a klímaváltozás a pingvinek
élőhelyét is súlyosan veszélyezteti. Fontos, hogy már kisgyermekkorban
foglalkozzunk az összefüggésekkel, megértsük hogyan hat a környezeti szennyezés
az élővilágra. A „pingvin napokon” mi óvó nénik és a dadus néni is, pingvinné
változtunk (jelmezt öltöttünk), majd a gyermekekkel mesét dramatizáltunk, jéghegyet
építettünk, barkácsoltunk pingvineket, eszkimó lányokat, tanultunk mondókát,
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dalokat, valamint két pingvin táncot is eljártunk. A pörgős napok után Kinder Pingui
szelet volt a megérdemelt jutalom.
Óvodánkat már teljes farsangi díszbe öltöztettük., napközben többször hallgatunk
vidám zenéket. A foglalkozásokon is farsanghoz kapcsolódó
dalokat,
verseket
tanulunk,
barkácsolunk
álarcokat,
boszorkányokat stb.
Foglalkozások után készülődünk a 2022. február 25-én
megrendezésre kerülő zártkörű jelmezbálunkra, gyakoroljuk kis
műsorunkat.
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.
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 DIFER
felméréseit. Szülői kérésre megtörtént az óvodapedagógusi szakvélemény
elkészítése azon tanköteles óvodásaink részére, kiknek szülei szeretnék gyermekük
további egy évig óvodában maradását. 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 zenésmozgásos játékkal 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 az értelmet ad az életünknek.

Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

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!
Kedves Olvasó!
Az év eleje mindig tökéletes arra, hogy megálljunk egy kicsit az egész éves rohanás
után és átgondoljuk az elmúlt időszakot. Majd ennek fényében elkezdjük megtervezni
az új évet. Minden év nagy elhatározásokkal, új reményekkel indul. Kíváncsian várjuk,
hogy mit hoz a jövő ….
A téli szünet után az iskolánk január 3 – án telt meg újra gyerekzsivajjal. Az első pár
napban még az ünnepeket éreztük. Vissza kellett szoknunk a „régi kerékvágásba.”
Miután megszoktuk, hogy ismét minden nap vár bennünket az iskola, gőz erővel
belehúztunk a tanulásba, hogy minden kisdiák szuper félévi bizonyítvánnyal térjen
haza. Persze a tanulás mellett jutott időnk a játékra is.
Január 21-én lezártuk az első félévet. Szép bizonyítvánnyal tértek haza a kis diákjaink
január 28-án. 11 tanulónkból 5 -en kitűnő félévi bizonyítványt vittek haza.
Január 22 – én a Magyar Kultúra Napját iskolai keretek közt megtartottuk,
megemlékeztünk e jeles napról.
Darmosné Gyenis Valéria - tanító
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Egyesületünk novembertől azon munkálkodik, hogy a környéken élők megismerjék
az egyesület tevékenységét, programjait, ezért is indítottuk a műhely
foglalkozásainkat.
A mindig aktuális programjainkat közzé tesszük az egyesület facebook oldalán/
www.facebook.com/nagypallikezmuveshaz/, valamint a falu hirdető táblájára is
kitesszük.
A

tavaly

nyert
vessző
alapanyagból kisebb
nagyobb
sikerrel
tanuljuk
a
kosárfonást.
2022 január 15-én a
nemez szakkörünk
is elindult, melyhez
az alapanyagot a
Nemzeti Művelődési Intézettől kaptuk.
Egyesületünk az éves közgyűlését február 5-én tartja, valamint a vezetőség
választásrar is sor kerül.
2001 március-ban alakult egyesületünk, de a pandémia miatt nem tudtuk a 20 éves
évfordulót megtartani így azt is ezen a napon fogjuk meg ünnepelni.
Szeretném meg köszönni mindenkinek, aki adója 1%-át felajánlotta egyesületünknek
és ha tehetik ez évben is tegyék meg
„Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület”
Adószám: 18320420-1-02
Előre is köszönjük.
Egyesületünk a 2022. évi működésre 350.000.- Ft
támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési
Alap Támogatási Programjából.
Bérces Boldizsárné – elnök
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub

Egyesületünk soron következő taggyűlését február 4-én pénteken 17:30 órakor tartja
a kultúrházban, melyre szeretettel várjuk klubtagjainkat.
Egyesületünk a 2022. évi működésre 300.000.- Ft
támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési
Alap Támogatási Programjából.

Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy a 2020 évi adójuk 1 %-át
egyesületünknek felajánlották.
Ha tehetik, kérjük a 2021 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket.
Adó szám: 18305520-1-02
FÁNKSÜTŐ - VERSENY
Hagyományőrző fánksütő versenyünket 2022.
február 20-án vasárnap 15:00 órától
rendezzük meg a kultúrházban.
A rendezvény a korábban elnyert pályázatunk
a „Rendezvények a nagypalli hagyomány
jegyében”
elnevezésű
programsorozat
keretein belül lesz megtartva.
A klubtagokon kívül várjuk minden nagypalli jelentkezését, akik szeretnének részt
venni rendezvényünkön.
A sütéshez liszt, tojás és élesztő alapanyagot biztosítunk.
Jelentkezési határidő: 2022. február 14 hétfő
Jelentkezni: Bérces Boldizsárné 30-341 8006,
valamint a 72-466-713 telefonszámon lehet.

Bérces Boldizsárné - elnök
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KÖNYVTÁRHÍREK

Weöres Sándor: A medve töprengése
Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
-Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok:
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz!
Ez a kérdés, valóban nagyon jó kérdés. Bár azt gondolom, mindannyian azt
szeretnénk, ha medve kománk kibújna barlangjából, és kint is maradna. Ugyanis, az
európai hagyomány szerint, ha február 2-án kijön az odvából a barna medve, és borús
idő van, akkor kint marad. Ez azt jelenti, hamarosan jön a tavasz. Viszont. Ha meglátja
a saját árnyékát, visszabújik, és alszik tovább. Vagyis, a tél hosszú lesz.
Mindezek ismeretében, ugye azt szeretnénk, ha mielőbb jönne a tavasz?
A februári hónap azonban leginkább a farsangi időszakról szól. Hivatalosan ugyan
január 6-tól (vízkereszttől) tartó időszak a farsangi időszak, de az igazi „mulatságok”
februárban vannak. A karnevál a farsang csúcspontja, amit télbúcsúztatóként, illetve
tavaszváróként is emlegetünk. Számos városban rendeznek ilyenkor karneválokat,
többek között Rióban, Velencében. Hazánkban pedig, a legnevezetesebb esemény
a mohácsi busójárás, mely 2012. óta
hungarikumnak számít.
Nagypallban is készülünk a farsangra. Első
lépésként, hogy most már a „hagyományt
őrizzük”, a buszmegállónk színesedett ki,
öltözött új ruhába. Egy vidám bohóc fogadja
az itt leszálló lakókat, vendégeket.
Kiderítettem, hogy az iskolában, és az oviban
is már készülnek a gyerkőcök valamilyen
formában,
már
javában
mennek
a
találgatások, ki, mi szeretne lenni, milyen
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mesefigurának, mesehősnek szeretne beöltözni. Ebben szeretnék nekik segítséget
nyújtani, ezért arra gondoltam, hogy meghívom a gyerekeket a pedagógusokkal
együtt, egy álarc készítős délelőttre. Így majd mindenki elkészítheti a kedvére való,
választott maszkot.
DE!! Ha bármelyik gyerkőc, aki nem ide jár oviba, iskolába, de szeretne magának
készíteni valami álarcot, és szívesen ellátogatna a könyvtárba, sok szeretettel várom
a nyitvatartási időben!
Azonban nem csak a maszk készítőket várom, hanem a kedves olvasni vágyókat is.
Folyamatosan érkeznek új könyveink, most már újságjaink is, többek között a NŐK
LAPJA, amit helyben lehet lapozgatni, olvasgatni.
Gyerekeket is nagyon várom, hiszen rengeteg gyerekkönyvünk van, amik csak arra
várnak, hogy lapogassák őket, nézegesség őket, anyukák, illetve apukák,
nagymamák olvassanak belőle.
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros
TORNÁZZUNK EGYÜTT!!!
Mindenkit várunk sok szeretettel, aki szeretne egy jót tornázni, átmozgatni az
ízületeit, izmait.
Több alkalommal részt vettünk már Köberling Beáta óráin, ahol kellemesen
elfáradtunk.
Helyszín: Nagypalli Kultúrház
Időpont: Hétfőnként 17.00 – 18:00
1200 Ft/ alkalom
Amit hozz magaddal: polifoam szivacs, törölköző (mint eszköz), ásványvíz

Kocza Ferencné – közművelődési asszisztens
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NYITOTT PORTA
Martonfa, Nagypall és Óbánya települések önkormányzatai közös erőfeszítéssel,
valamint a helyi lakosság minél szélesebb bevonásával "Nyitott Porta" mozgalom
elindítását tervezi térségünkben.
Az első találkozóra az ötletgazda Martonfa Község Önkormányzata adott helyszínt,
ahol az érintett települések bemutatták a községeikben rejlő lehetőségeket.
A második találkozó helyszíne községünk lesz, ahol délután műhelymunkán készítjük
elő a helyi sajátosságainkat, majd az esti órákban várjuk azon nagypalli érdeklődőket,
akik saját termékeikkel, tudásukkal szeretnének részt venni a programba.
Nyitott Porta közösségi tervező nap
Időpont: 2022.február 2. 17:00 - 19:00
Helyszín: Kultúrház – Nagypall
Sok szeretettel várunk mindenkit az első tervező napra, ahol egyrészt lehetőség lesz
az érdeklődőknek megismerni az elképzeléseket, majd javaslatokkal, véleményekkel,
ötletekkel segíteni a megvalósulást.
Kocza Ferencné – közművelődési asszisztens

Étkezési díj befizetési időpontok
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre:
Február 16 szerda
A térítési díjat továbbra is Mihály János falugondnoknál számla
ellenében fizethetik be.

Mihály Emese - élelmezésvezető
11

2022. február
TÉLŰZŐ – TAVASZVÁRÓ
Nagypall Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuna által meghírdetett „Kistelepülési önkormányzati rendezvények”
elnevezésű pályázatán, ahol 2022. április 30-ig van lehetőségünk kulturális
rendezvényt szervezni.
Önkormányzatunk két rendezvényt szervez április 30-ig.
Az első rendezvényt 2022. március 5-én szombaton tartjuk.
Program:
10:00 órától GRIMASK színház előadása – Állati La Fontaine
bábműsor
11:00 órától arcfestés, csillámtetoválás
18:00 órától kulturális műsor Millich József szervezésében
19:00 órakor vacsora
20:00 bál
A délutáni műsorra asztalfoglalás szükséges!
Asztalfoglalás határideje: 2022. február 28.
A rendezvényen a 18 év felettiek csak védettségi – oltási
igazolvánnyal vehetnek részt.
A rendezvény ingyenesen látogatható!
A második rendezvény időpontja: Tavaszi zsongás - 2022.
április 24 vasárnap
Ennek részletes programját a 2022. áprilisi számában
közöljük.
Nagypall Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/a § alapján pályázatot
hirdet
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konya
óvodavezető munkakör betöltésére.
A részletes feltételek az alábbi linken találhatók meg.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idxe0ulxe6
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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