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             Nagypalli Hírhozó 
 Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

                     2016. december 
 

Kedves Nagypalliak! 
 

     Ismét eltelt egy év, és elérkeztünk az év legszebb hónapjához. Karácsony előtt négy  
      héttel   egy  angyal  érkezik a Földre   és   megkezdődnek  az adventi előkészületek. 
      Meggyújtjuk az első gyertyát, mely  a Béke üzenetét hozza el.  
      Lázas  készülődések  kezdődnek  el  és  szinte észre sem vesszük a gyertya lángját. 
      Karácsony előtt három héttel egy másik angyal  érkezik  a Földre. Egy angyal mely a 
      Hitet szeretné megerősíteni,- ezzel meggyújtjuk második gyertyánkat is. 
      Karácsony előtt két héttel újabb angyal látogat a Földre. Végigjár minden házat, ahol 

           elidőzik néhány  percet,-  a  Szeretet   fényével meggyújtjuk  harmadik gyertyánkat is.   
           Az  angyal,  meg-megérinti   az  embereket,  s  azok   szívébe  békesség,  szemükbe  
           ragyogás költözik,  ezáltal  a várakozás  ünneppé varázsolja a hétköznapjaikat.  
           Egy héttel karácsony előtt angyalok serege érkezik, elhozzák a dalt, a zenét, a táncot.  
           A várakozás  lassan véget ér.  Meggyújtjuk  negyedik gyertyánkat is,  mely a Remény 
           fényével világít. Megvilágítja az embereket, akik nem felejtették el várni az angyalokat,  
           akik  nem  felejtettek  el  hinni  a  csodában,  akiknek  a  karácsony nemcsak a díszes                  
           fenyőfát  a  finom  ételeket,  az  ajándékokat jelenti, hanem a több mint két évezredes  
           titkot is. Az  ünnepi asztal mellett, a  gyertya  lángjánál  visszagondolunk az elmúlt év   
           örömeire,bánataira, kudarcaira  és  sikereire.  Elgondolkodunk  azon,  vajon  mi lehet  
           2016  karácsonyának   üzenete?   Természetesen  mindenki  számára  más  és  más.  

      A   karácsonynak   azonban  örök  és   mindig  aktuális  üzenetei  is  vannak:  ilyen  a  
      szeretet, a  törődés,  a tisztelet,  az egymás  iránti  türelem,  a  mások megértésének  
      szándéka, az önzetlenség. 
      Azt üzeni  a  karácsony,  hogy  meg  kell  tanulnunk  tiszta  szívvel,  szeretettel örülni.  
      S  az    igazi   öröm   csak   akkor,   és   úgy  születhetik   szívünkben,   ha   másokat,  
      embertársainkat is örvendeni látjuk. 
      A szeretet példamutatással terjed.  Törekedjünk arra, hogy képzeletbeli naptárunkba  
      minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő.  
      Álljunk  meg  egy  pillanatra!  Gyújtsunk  gyertyákat,  emlékezzünk  azokra, akik  már  
      nincsenek velünk, gondoljunk azokra, akiket szeretünk, de  a karácsonyt tőlünk távol   
      ünneplik. 
      A karácsony bíztató fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva bíztassuk         
      egymást. Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha egészség  
                    van az ember csodákra képes! 
                    E gondolatok jegyében kívánok községünk minden lakójának  
                    békés, szent karácsonyi ünnepet! 
 

                                                             Grátz Erika – polgármester 

 
                          
 
 
 



2016. december 
 

2 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HIREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
20-án rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget, melyre a község 60 éven felüli 
lakosságát hívták meg.  
Grátz Erika, polgármester köszöntötte a vendégeket, majd emléklapot adott át a 
megjelent házassági évfordulójukat ünnepelteknek.  

 
 
40 éves házas-sági 
évfordulójukat ünnepel-
ték Nagyházi Sándor és 
Kácsor Irén valamint 
Pécsi Jenő és Link 
Mária.  
45 éves házas-sági 
évfordulójukat ünnepel-
ték ez évben Hevesi 
Gábor és Zólyomi 
Aranka. 
 
 

A hatvanévesek, mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen Báling 
László, Kovács Sándor, Merena Ferenc, Pécsi Jenő, Schneider Józsefné, 
Somogyvári Istvánné és Tihanyi János. Hetven évesek klubjába lépett Arnold 
Jánosné, Bérces Boldizsárné, Canters Johanna Mária, Herczeg Gézáné, Mihály 
Jánosné és Szakály Imre. Nyolcvan évesek klubjába lépett Mező József A 
legidősebbek is köszöntve lettek. A legidősebb hölgy Dobszai Józsefné, a 
legidősebb férfi Pörös István. 
A köszöntések után az óvodások és az iskolások műsorát nézhették meg a szép 
korúak.  
Ezt követően vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket, melyet az óvoda szakács 
asszonyai készítettek el. A süteményt ez évben is Bérces Erzsi és Mező Katica néni 
sütötték, kemencében sült diós- és mákos kalácsot. 
A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok nyitották meg. Volt, aki csak 
hallgatta zenét, de sokan táncra perdültek elfelejtve a fájós lábakat. Ismét sikerült 
egy kellemes hangulatú délutánnal-, estével megörvendeztetni az időseket. További 
fotók a honlapon találhatók. 

 
Grátz Erika – polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 

Nemzetiségi önkormányzatunk ez éven is megajándékozza helyi intézményeink 
gyermekeit, tanulóit a Mikulásünnepségen. 
December 30-án szilveszteri futóversenyt szervezünk. 
 
 

Szilveszteri Futóverseny 
December 30. Péntek 

 
Gyülekező és regisztráció a Kézműves Ház udvarában 14 órától. 
Rajt 14:30 órakor a Petőfi utca bejáratánál Sunyi söröző oldalán. Távolság: 750 m. 
A következő korcsoportokba várjuk a jelentkezőket: baba-mama, óvodások, alsó 
tagozatos iskolások, felső tagozatos iskolások, fiatal titánok (14-20 évesek), 
húszasok, harmincasok, negyvenesek, ötvenesek, nagymamák, nagypapák. 
A futóverseny résztvevőit az eredményhirdetés után megvendégeljük a Kézműves 
Házban. (virsli, forró tea, forralt bor, puncs,) 
A futóversenyre jelentkezni december 28-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Bérces Attila 30-237-4348 mobilszámon valamint 
Polgármesteri Hivatal 72-466-752 telefonszámon. 

 
 

A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok minden nagypalli lakósnak. 
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weinachten und ein glückliches neues Jahr! 
 

Bérces Attila – elnök 
 
 
 
 
 
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Halálozás 
 

Szász László élt 57 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
November hónap első két napjában (Mindenszentek, Halottak napja), jön el az idő, 
hogy méltóképpen megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről. 
Október utolsó munkanapján ellátogattunk a gyermekekkel a temetőbe, ahol 
megfigyeltük, hogy megteltek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás 
jelképes virágaival. A hozzátartozók sírjainál gyertyát gyújtottunk. Az ünnepek után 
elmesélték óvodásaink ki, hol járt halottak napján, hová vitt koszorút, gyertyát. 
Másnap, október 29-én Zsuzsi óvó nénivel a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében részt vettünk a „Német nemzetiségi délutánon, és az 
azt követő svábbálon”.  
Úgy gondolom, minden résztvevő nevében mondhatom, hogy maradandó 
élményben részesültünk.  Ez végigkísért minket az est során. 
Köszönjük a remek szervezést, a szép estét a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és tagjainak! 
November 2-11-ig „Szent Márton hetet ”tartottunk az óvodában. Szent Márton a 
jólelkűség, a felebaráti szeretet, a segítés, a szolidaritás, az egyszerűség 
példaképe. Ezt próbáltuk megéreztetni, átadni a projekthét keretén belül a 
gyermekeknek. 

1. Projekt: Látogatás a testvéróvodánkba (mohácsi Rókus ovi) nevelés nélküli 
munkanap keretében. 

2. Projekt : Gyermekek és Szülők számára lampionkészítés- és tökfaragás 
kihirdetése. 

3. Projekt: Óvodában délelőttönként társas kapcsolatok, pozitív beállítódás, Szt. 
Márton életpéldája alapján…..közös munka öröme, beszélgetés és 
tevékenykedtetés során….a természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, 
kielégítése, Szt. Márton legendájának eljátszása. 

4. Projekt : Közös ünneplés november 11-én, lampionos felvonulás az iskolával, 
a faluval 

Libazsíros kenyér, sült tök, gyümölcstea fogyasztása. 
5. Projektzárás: „ A libapásztorlány lakodalma” című mese dramatizálása, 

tábortűz mellett Betti néni gitárkíséretével a tanult dalok összefoglaló 
éneklése. 

Szívélyes meghívásra november 12-én részt vehettem a Geresdlaki Napraforgó 
Német Nemzetiségi óvoda fennállásának 40. évforduló ünnepségén.   
November 16-án az „EccPecc gyerekzenekar” színvonalas és szórakoztató 
interaktív koncertjével színesítette óvodánk mindennapjait. Játékos foglalkozás 
keretében ismerkedhettünk a természettel, az állat-és növényvilággal dalokon, 
verseken keresztül. Zenélés közben a környezettudatos életmóddal ismertették meg 
gyermekeinket vidám, oldott légkörben.  
A programot Kasza Vanda könyvtáros szervezte.  
A program befejezéseként megvendégelte az előadókat és a gyermekeinket 
süteménnyel és üdítővel.   Köszönjük szépen! 
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November 20-án az „Idősek Napján” 
német táncos és magyar verses, dalos 
műsorral köszöntöttük a megjelent 
Szép korúakat. 
Egészséges életmód, 
egészségnevelés, egészséges 
táplálkozás- napjainkban gyakran 
használt fogalmak. Arról is sokat 
beszélünk, milyen fontos az, hogy 
egészségesek legyünk. 
Annak érdekében, hogy a gyerekek 
fejébe minél jobban beépüljön fontos, 
hogy már az óvodában is 
egészségneveléssel foglalkozzunk. 
 November 24-én „Egészség-nap”- ot 
szerveztünk óvodánkban. 
E napon a gyermekekkel gyümölcssalátát készítettünk, valamint banán nyalókát. ( 
Spatulára fűztünk egy banánt, amit megkentünk málnaszörppel és ételfestékkel, 
majd kókuszreszelékbe forgattuk). 
A lehűtött nyalókákat az „Egészség- nap”zárásaként, ebéd után közösen 
elfogyasztottuk. 
Kriklerné Kocsidi Tímea is eljött az óvodába és az „Alma” című mesét olvasta fel 
gyermekeinknek. 
Köszönjük szépen! 
November 25-én az Árkád Pécs Bevásárlóközpont által meghirdetett 
rajzpályázaton 5000 Ft-os vásárlási utalványt nyertek óvodásaink. Alkotásaikért 
külön szóbeli dicséretet kaptak. 
Gratulálunk Gyerekek, büszkék vagyunk Rátok! 
E napon búcsúztattuk el Nagyházi Sándort nyugdíjba vonulása alkalmából. A péntek 
esti összejövetelen jelen voltak óvodánk dolgozói is. 
„ A búcsúzó útitárs más vonatra száll…” búcsúzunk Tőled, Sanyi, gyerekeknek 
Sanyi bácsi. 
Eljött az idő, menned kell… kívánunk még hosszú és tartalmas jó egészségben 
eltöltött, békés, örömteli nyugdíjas éveket! Sosem felejtjük, hogy milyen készséges, 
segítőkész voltál mindig! Imádtak a gyerekek, és már most hiányzol nekik. 
Nem felejtjük az együtt töltött kirándulásokat, ahol sok közös élményt szereztünk! És 
természetesen a finom nőnapi vacsorákat sem. 
„Az életed egy új fordulatot vesz. 
Egy régi ajtó zárult be előtted. 
De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy új kezdet, egy új ismeretlen kép. 
Soha ne felejtsd el, kik Téged szeretnek. 
Soha ne fordíts hátat az embereknek. 
Szeresd a szépet, keresd a jót! 
Ha szükséged van ránk, mi mindig itt vagyunk! „ 
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November 26-án a Fazekasbodai Önkormányzat meghívására idősek napi 
műsorunkkal örvendeztettük meg ott is, - akárcsak Nagypallon, - a falu Szép korú 
lakosait. 
Elérkezett az év azon időszaka, mely szerte a világon mindenki számára a 
meghittségről, a békéről, és a szeretetről szól. Közeleg a karácsony. 
Kívánom Önöknek magam és az óvoda dolgozói nevében, hogy a készülődés 
tökéletesen tükrözze az ünnep szép üzenetét!  
Így Advent időszakában, az óvodában is a karácsonyi készülődéssel telnek 
mindennapjaink. 
Betlehemünk már készen várja az ünnepek varázsát….,  mikulás napi és karácsonyi 
díszeket barkácsolunk, dalokat, verseket tanulunk, mézeskalácsot sütünk, 
ajándékokat készítünk. 
Kívánok Önöknek is kellemes készülődést, majd pedig szeretettel teli, békés, 
boldog ünnepeket! 
 
December havi programjaink: 
 
December 5. 9,00      Pécsváradi zeneiskolások koncertje a Kultúrházban 
December 5.  11,00   Karácsonyi fotózás az óvodában 
December 6.   9,30   Mikulás napi ünnepség-, közben a Hangerdő Társulat műsora  
December 21. 10,00  Karácsonyi ünnepség (zártkörű rendezvény) 
 
December  22-től  2017. január 2-ig   Téli szünet 
Szünet utáni első munkanap január 3. kedd 
         
        Illésné Speiser Mária 
        Óvodavezető 
 

Tűzifa pályázati igény 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk ez évben is sikeresen pályázott a 
szociális tűzifa programban.  
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában élő 
személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37 050.-Ft). 
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az 
önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást 
kiegyenlíti, továbbá erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben 
engedéllyel fakitermelést végzett; olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött; 
üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy 
lakhatásra alkalmatlan. 
A kérelmekhez a nyomtatványt a Nagypalli Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni. 
Benyújtási határidő: december 9. 

Dr.Tóth Sándor - jegyző 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
 
Szepesi Attila: December 
 
Didergő december, cinkét szomorító, 
vadmalacot visíttató, hegyet zúzmarázó, 
szél zúgatta tölgyet, hóval terítgető. 
Ezüst fenyőágon, csillagszórót gyújtó, 
arcot pirosító, szemet fényesítő, 
újesztendőt váró. 
 
Iskolánk diákjai és pedagógusai egy igen mozgalmas, eseményekben gazdag 
hónapot tudhatnak maguk mögött. 
November 3-án, miközben még javában tartott az őszi szünet, új kazán 
beszerelésére került sor intézményünkben. Köszönjük Kófiás Endre Zsolt segítségét 
abban, hogy ez a régi terv is megvalósulhatott! 
November 11-én rendeztük meg az immár hagyománnyá vált Márton napot. A 
résztvevők a Református Templom előtt gyülekeztek, majd lampionos felvonulás 
következett a kultúrházig. Ott egy projektoros kivetítés segítségével 
végigkísérhettük Szent Márton röviden összefoglalt életútját, majd az iskolások 
műsora következett. A gyerekek a Márton napjával kapcsolatos népszokásokat 
elevenítették fel. A szereplésen a következő gyerekek működtek közre: 1.o.: 
Ostrosics Zoltán, Pécsi Izabella, Ripszám Alíz, Somogyvári Liliána, 3. o.: Hári Petra, 
Lasszer Alexandra, Majdics Nóra, Mihály Gergő, Szirmai Noel, Tóth Klaudia, 4.o.: 
Kása Valentin.  Ezután az óvodások műsora következett, majd zsíros kenyér és 
forró tea várta a vendégeket. Közben Szent Márton tüzét körbeállva melegedett 
mindenki. Iskolásaink előzőleg töklámpásokat faragtak, ezért mindenki egy-egy 
csokit kapott jutalmul. 
November 15-én iskolánk tanulói szavaló versenyen vettek részt, melyet a 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI rendezett meg 
Pécsváradon. Az első osztályból Pécsi Izabella, a harmadik osztályból Balogh 
Orsolya, Lasszer Alexandra és Majdics Nóra vettek részt a megmérettetésen. A 
gyerekek olyan verseket szavaltak, melyek a családról, a gyermeki élet 
mindennapjairól szóltak. Az intézmény előzőleg rajzversenyt is hirdetett. A 
versenyre a harmadikos tanulók közül Balogh Orsolya, Hári Petra, Lasszer 
Alexandra, Majdics Nóra és Tóth Klaudia készítettek egy-egy rajzot. Tóth Klaudia 
munkájával elnyerte az első helyet korcsoportjában. A versenyekre a gyerekeket 
Kajos Valéria és Németh Anita tanítónők készítették fel. 
November 20-án vidám műsorral köszöntöttük a nagypalli időseket. A gyerekek 
német és magyar dalokra táncoltak és énekeltek. Az idősek napi szereplésen a 
következő diákjaink vettek részt: 1.o.: Ostrosics Zoltán, Pécsi Izabella, Ripszám 
Alíz, Somogyvári Liliána, 2.o.: Börcsök Barnabás, 3. o.: Hári Petra, Lasszer  
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Alexandra, Majdics Nóra, Mihály Gergő, Szirmai Noel, Tóth Klaudia, 4.o.: Kása 

Valentin.  A vidám 
dallamok közben 
Kajos Valéria 
kolléganőm egy 
mesét olvasott fel, 
mely arról szólt, 
hogy ha a szeretet 
jelen van az ember 
és a családok 
életében, akkor ott 
a jólét és a siker is 
megtalálható. A 
gyerekek a 
szereplésért egy-

egy csokoládét kaptak jutalmul.  
November 26-án ugyan ezzel a műsorral a fazekasbodai időseket köszöntöttük. A 
műsoron felléptek: 1.o.: Ostrosics Zoltán, Pécsi Izabella, Somogyvári Liliána,  
3. o.: Balogh Orsolya, Hári Petra, Majdics Nóra. A szereplés után a gyerekeket 
megvendégelték a szervezők és mindenki egy-egy csokit kapott ajándékul.  
November 27-én, advent első vasárnapján a Kézműves Háznál szerepeltek 
tanulóink. Ezen a szereplésen az első osztályból Pécsi Izabella, Ripszám Alíz, 
Somogyvári Liliána, a második osztályból Börcsök Barnabás, a harmadik osztályból 
Hári Petra, Mihály Gergő, Szirmai Noel, a negyedik osztályból pedig Kása Valentin 
vettek részt. Kis műsorunk a Száncsengő című dallal kezdődött, majd egy meghitt 
karácsonyi vers sorait olvasták fel a gyerekek. Majd eljátszották A négy gyertya 
című kis jelenetet, melyben Német Anita kolléganőm vállalta a mesélő szerepét. 
Végül a Rudolf a rén-szarvas című kis vidám dalra táncoltak tanulóink.  
Ezután kezdetét vehette a kézműveskedés, melyben iskolásaink igen aktívan részt 
vettek.  
November hónapban szinte minden héten egy vagy kettő műsoron is szerepeltek 
tanulóink. Örömmel tölt el, hogy a versenyen és a szereplések alkalmával is helyt 
álltak és megmutatták, hogy milyen ügyesek. Köszönöm a Szülők együttműködését 
abban, hogy minden szereplés alkalmával, ha nem is teljes létszámmal, de részt 
tudtunk venni! 
Még ebben a hónapban a francia házaspár, Micheline és Michel Geyer édességgel 
örvendeztették meg a gyerekeket. Köszönjük nekik! 
Kedves Olvasók! Kívánok Önöknek és családjaik részére meghitt, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog új évet! Tanulóink és munkatársaim 
számára pedig aktív pihenést a téli szünetre! 
 
                                                                                                   Aszmann Róbertné 
                                                                                                 tagintézmény vezető 
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MEGHÍVÓ 
 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 
2016. december 20-án kedden megrendezésre kerülő 

Karácsonyváró műsorunkra. 
 

Időpont: 17 óra 
Helyszín: Kultúrház, Nagypall 

 
 

Nagypalli Tagiskola diákjai, pedagógusai 
 
 
 

 
Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

 
A hagyományos Márton napi vacsoraestet 2015. november 12-én tartottuk. Ez 
évben is a Nagypalli Német Nemzetiségi önkormányzat a vacsora költségéhez 

nagyban hozzájárult így ismét egy 
igazi lakoma kerekedet ki belőle. 
Köszönjük a szakácsoknak a vacsorát 
és ígérjük, jövőre sem cseréljük le 
őket. 
 
Ezután köszöntöttük a negyedik 
negyedéves névnaposokat, akik a 
finom süteményeket szolgálták a 
vacsora után. Szép este volt.  
Klubunk hagyományos karácsonyváró 
ünnepsége december 19-én, hétfőn 17 
órakor lesz megtartva. 
 
 

 
Szeretnék minden kedves klubtagnak és nagypalli lakosnak áldott ünnepeket és 
eredményekben gazdag újévet kívánni. 
 

                                                                    Bérces Boldizsárné  klubvezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Advent első vasárnapján került megrendezésre a már hagyományos kézműves 
karácsonyi készülődés illetve a karácsonyi vásár. Az iskolások egy kis karácsonyi 
műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek és természetesen várták a mikulást. Bérces 
Erzsi néni köszöntött mindenkit és jó készülődést kívánt. Majd megérkezett a télapó 

is és a manók segítségével 
kiosztották a csekély kis 
ajándékot mindenkinek. 
A foglalkozáson  Négyes Timi és 
Horváth Zsófi a gyertyamártást 
készített, Panni óvó néni só 
üveget, Dékány Szabó Ildikó 
csuhét, Tamás Erzsike és Schnell 
Lászlóné Ildikó a mézes kalács 
készítést mutatta  az 
érdeklődőknek. 
Az idén Pécsről egy csoport is 
jelentkezett, 18 fő felnőtt jelezte 
hogy szeretnének részt a 
rendezvényen Természetesen 

nagyon örültünk neki hogy a kézműves foglalkozás híre terjed. A manók 
természetesen egész délután kínálták a résztvevőket liba zsíros kenyérrel és forró 
teával, forralt borral és punccsal valamint Mező Katica néni és Bérces Erzsi 
kemencében sült kelt rétessel. 
Aki ott volt reméljük jövőre is eljön. 
Szeretnék köszönetet mondani első sorban Nagypall Község Önkormányzatának 
és  mindenkinek aki támogatott bennünket, hogy ez a nap létre jöhetett. 
Minden kedves olvasónak kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő egyesület.  

 
                   Bérces Bodizsárné elnök. 
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”Legfőbb értékünk az egészség!” 

 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy második alkalommal volt szerencsém a helyi 
óvodába a gyerekekkel találkozni és beszélgetni az egészséges gyümölcsökről, 

zöldségekről.  
Nagy boldogság volt 
számomra milyen sokan 
szeretik a vitaminnal dús 
ételeket. Lehetőségem volt 
a gyerekekkel közösen egy 
gyümölcssaláta elkészí-
tésére is, nagyon, ügyes, 
szorgos kis kezekkel 
találkoztam. 
 
Köszönöm szépen hogy ott 
lehettem velük és ilyen 
szívesen fogadtak. 

 
Kriklerné Kocsidi Tímea - Kulturális Közösségi Munkás 

 
Helyből Jobb!  

 
Szakmai fórumon vettem részt Pécsen, ahol Nagypallt képviselhettem. Kézműves 

Házban készült szőnyegeinkkel, Régi Mesterségeket 
Felelevenítő Egyesületének munkáinak egy kis 
töredékével, székkötésből, csuhéból készült 
termékekkel jelentem meg. Az országos 
fórumsorozatot a Helyi Termék Éve Program 
folytatásaként a Földművelésügyi Minisztérium 
szervezi, együttműködésben a Nemzeti Művelődési 
Intézettel. 
 A Minisztérium céljai között továbbra is kiemelt 
jelentőségű a jó minőségű, biztonságos élelemmel 
történő élelmiszerellátás, a helyi termékek és 
élelmiszerpiacok megerősítése. Ezért a szaktárca a 
2015-ben útjára indított Helyi Termék Éve Program 
folytatásaként Helyből Jobb! néven megújult 
tematikával tovább folytatja országjáró 
rendezvénysorozatát. A szakmai fórumok kiemelt 
célja a szakmai ismeretek bővítése, mélyítése, illetve 

a felmerülő kérdések megválaszolása. 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea – Kulturális Közösségi Munkás 
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Decemberi könyvtárhírek 

 
Év végéhez közeledve szeretném megköszönni a könyvtár tagok látogatását, és 

köszönet a könyvek felajánlásáért. 
 A következő évben    
 is háromhavonta Új könyvek   érkeznek!  
 A könyvek mellett magazinokkal várjuk 
olvasóinkat:  
Hot magazin, Neu Zeitung, Epizód magazin, 
Burda magazin és a negyedévente 
megjelenő Kiskegyed konyhája, mely a 
könyvtárban a nyitva tartás ideje alatt 
rendelkezésre áll.  
 

A könyvtári tagoknak továbbra is ingyenesen elérhető az internet használat. 
November 16.-án az EccPecc zenekar jött el az óvodásokhoz a könyvtár által, 
melyen nem csak az óvodások, de 4 kispajtásuk is részt vett. 
December 31.-én a könyvtár zárva lesz, találkozunk január 2.-án!!! 
 

Kasza Vanda - könyvtáros 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 
állnak rendelkezésükre 

 
 

December 6. Kedd: : 08:00.-15:00- óráig   
           December 8. Csütörtök: 08:00.-15:00- 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! 

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/

