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Kedves Nagypalli Polgárok! 
 
A karácsonyi csend, és a szeretet még itt van a szívünkben. Még halljuk a csengők 
dallamát. Az év utolsó napján pezsgős poharak csilingelő hangjai kíséretében 
léptünk át az Újév küszöbén és elmondtuk a szokásos jókívánságokat, 
fogadalmakat. 
Az ünnepek gyorsan elszálltak, de én azt kérem, ne engedjük el az ott átélt 
pillanatokat. Minden nap szükségünk lehet a karácsony hordozta nyugalomra, 
szeretetre és bölcsességre.    
                                              
Tudom, az újévben sem kívülről kell várnunk a csodát. Nekünk kell megdolgoznunk 
minden apró eredményért. 
Tartsunk lépést álmainkkal, szabjunk irányt gondolatainknak. 
Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek 
vagyunk a család, és kisebb közösségünk fennmaradása és gyarapodása 
érdekében. 
 
Azt hiszem, hogy kevés fontosabb dolog van községünk életében, hogy az a motor 
ami a településünket hajtja, valódi közösség legyen, hogy minden falunkbeli 
érezhesse, hogy a mindennapjaink során számíthatunk egymásra bajban és 
örömben egyaránt. 
 
 

   E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek eredményekben 
és egészségben gazdag, boldog új esztendőt. Minden álmuk 
teljesüljön, a szeretet vegye körül egész életüket. 
 

 
 
       Grátz Erika 
       polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 
2017. január 1-től ifj. Mihály János végzi a falugondnoki teendőket. Kérem, 
forduljanak hozzá bizalommal. Telefonszáma: 30-665-6882. 
Munkájához sok sikert és eredményes munkát kívánok. 
 
           Grátz Erika 
           polgármester 
 
 

 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 
 
 

Kedves Olvasó! 
 
Eljött a december, és ahogy mindig is tettük, készültünk az ünnepekre. 
December a karácsony hava. 
E hónap az advent jegyében zajlik. Advent….  eljövetel…, várakozás. 
Az ünnepre hangolódva idén is elkészítettük hagyományos adventi koszorúinkat 
valamint adventi naptárunkat.  
A 24 kis adventi zsákocskánkat megtöltöttük édességgel és naponta más gyermek 
nevét húztuk ki, akik nagy örömmel fogadták a kis meglepiket. 
Minden héten dalokkal, versekkel fűszerezve gyújtottuk a gyertyát az óvoda adventi 
koszorúján. 
Az utolsó héten, közvetlen a téli szünet előtti utolsó napon, december 21-én, 
karácsonyi műsorunkon már mind a négy gyertya égett. A fényesség az ünnep 
eljövetelét jelképezte. 
Advent időszakában ünnepi díszbe öltöztettük a csoportszobát, elkészítettük az 
óvoda folyosójára hagyományos Betlehemünket is. 
Különböző technikával készítettünk díszeket. Papírból, az ősszel gyűjtött 
termésekből, gyümölcsökből. 
Napjaink rengeteg játékkal, örömmel, készülődéssel teltek. Minden az ünnepvárás 
jegyében múlt el, mintegy lelki előkészületként a későbbi rácsodálkozásra. 
Egyetlen ünnepünk sem hoz annyi örömet, mint a karácsony ünnepe. 
December 5-én, mint minden évben, idén is eljöttek hozzánk a pécsváradi 
zeneiskola tanárai, növendékei. Karácsonyi hangversenyüket hallhattuk. 
Óvodásaink meglepték őket saját készítésű mécses tartókkal. 
E napon karácsonyi fotózás is volt. 
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December 6-án érkezett a Mikulás óvodánkba. A „Hangerdő Társulat” 
vendégeskedett nálunk. Gyermekeink örömére műsoruk nagyon szép és érdekes 
volt. 
A két szereplő, a mikulás és krampusz osztották ki a csomagocskákat. 
A műsort és a csomagokat is, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
biztosította. Köszönjük szépen! 
December 13-án Luca-búzát vetettünk. Beszéltünk a hagyomány eredetéről és 
miden nap gondoztuk és figyeltük a kis magok fejlődését. 
December 14-én Bérces Erzsi nénivel parafa dugóból szaloncukrot készítettünk, 
majd földimogyoróból rénszarvast.  
Köszönjük Erzsi néni! Hozzánk bármikor betérhetsz, szívesen játszunk Veled 
máskor is!  
Karácsonyi műsorunkat december 21-én tartottuk a csoportszobánkban, melyen 
meghitt pillanatokat éltünk át. 
A gyerekekkel készített díszeinket közösen helyeztük fel kisfenyőnkre. Énekeltünk, 
verseltünk majd eljátszottuk „ A girbe-gurba fenyőfa”  c. mesét. 
 
A szépen terített asztal mellett ünnepi hangulatban sütiztünk és vártuk a Jézuska 

érkezését. Ebben az évben a 
Simó család ajánlotta fel óvodánk 
részére a fenyőfát, Nagypall 
Község Önkormányzata a 
csomagokat, Dobszai Krisztián és 
Teleki Gyöngyi a szaloncukrot, 
Dobszai Ildikó mézeskalács 
hóembereket, Schnellné Muszti 
Anita narancsot és szegfűszeget, 
Lasszerné Schnell Ingrid pedig 
kislányai megunt játékait a fa alá 
ajándéknak. 
Köszönjük szépen a 
felajánlásokat! 
 

 
2016. december 22-től 2017. január 2-ig téli szünet miatt óvodánk nyitva tartása 
szünetel. 
Szünet utáni első munkanap: 2017. január 3 (kedd). 
A 2016-os esztendő végéhez közeledve szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
az év folyamán bármiben segítette, támogatta óvodánkat! 
Köszönöm szépen óvodásaink, az óvoda dolgozói, az óvoda szülői szervezete és a 
magam nevében! 
Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, szerencsés, békés, boldog új évet! 
          Illésné Speiser Mária 
          óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 

Gazdag Erzsi: Január 
 

Január, január mindig hócsizmában jár, 
jégbajusza, jégkabátja, zúzmara a jó barátja. 

 
Január, január, palotája nyitva áll. 

Jégtükörű padlóján korcsolyázik fiú, lány. 
 

Álla tánc, áll a bál. Kicsi szánkó csengve száll. 
Meg nem áll tán tavaszig, mindaddig, míg havazik. 

 
December 5-én a pécsváradi Zeneiskola növendékei látogattak el Nagypallra.  Kis 
karácsonyi koncertjüket hallgathatták meg intézményünk tanulói a kultúrházban. 
Műsorukban felcsendültek a karácsonyi ünnepkör legismertebb gyermekdalai, 
melyeket különböző hangszerekkel, furulyával, trombitával, klarinéttal, fuvolával, 
zongorával adtak elő. A koncert végén karácsonyi ajándékokkal leptük meg a 
zeneiskolásokat, amelyeket szívesen fogadtak. 
December 6-án tanulóink Mikulás ünnepségen vettek részt a kultúrházban. A 
Mikulás krampusz társával érkezett egy igen tréfás, mókás kis előadással, ami a 

gyerekeknek nagyon 
tetszett, nagyon élvezték.  
A műsor végén a Mikulás 
csomagokat is adott a 
gyerekeknek, szerencsére 
a krampusztól virgácsot 
senki sem kapott! A műsort 
és a Mikulás csomagokat 
Nagypall Német Nemze-
tiségi Önkormányzata 
finanszírozta ebben az 
évben is. Köszönjük!  
 
 
 

Már december első hetétől kezdtünk el készülődni a gyerekekkel karácsonyváró 
műsorunkra. A kultúrházban feldíszítettük a gyönyörű, szép karácsonyfát, melyet 
ebben az évben id. Simó Csaba ajánlott fel és Mihály János állított a helyére. 
Ezúton köszönjük a felajánlást és a segítséget! December 19-én a Magyar- Német 
Barátság Klub tagjai, december 20-án pedig diákjaink szülei, nagyszülei, ismerősei 
nézték meg a gyerekek karácsonyi műsorát. Ebben az évben egy kis színdarabot 
adtak elő a gyerekek, mely arról szólt, hogy milyen hagyományokat követtek régen  
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a családok karácsony alkalmával. Ezután következett a betlehemi pásztorjáték, 
Mária, József és a pásztorok főszereplésével. A gyerekek most is nagyon szépen, 
ügyesen szerepeltek. 
December 21-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon ünnepeltük az iskolában a 
karácsonyt. Karácsonyi dalokat énekeltünk közösen, majd ezután következett 
egymás megajándékozása. Mindenki annak adott ajándékot, akinek a nevét már 
előzőleg kihúzta. A gyerekek már nagyon izgatottak voltak és várták ezt a napot. 
Kíváncsiak voltak arra, hogy ki kitől kapja a kis meglepetést. Ezen a napon minden 
diákunk karácsonyi csomagot is kapott. Köszönjük Nagypall Község 
Önkormányzatának! Schnellné Dobszai Ildikó pedig gyönyörű, szép mézeskalács 
hóembereket készített tanulóink részére. Köszönjük Ildikónak, hogy ezzel a kis 
ajándékkal lepte meg a gyerekeket! 
 
                                                                                                    Aszmann Róbertné 
                                                                                                   tagintézmény vezető 
 
 

Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 
 

December 19-én tartottuk a hagyományos karácsony váró estünket ahol az 
iskolások a szép 
műsorral a kará-
csonyi hangulatot 
el indították ben-
nünk, melyet ez 
úton is szeretnénk 
megköszönni. 
A műsor után 
Bérces Boldizsár-
né karácsonyi 
gondolatait 
osztotta meg a 
jelenlévő klub-
tagokkal.  
 

Mindenki kapott egy kis ajándékot, és beszélgettünk a karácsonyról és a szeretetről. 
Az asztalon kalács és ital volt felszolgálva, majd kötetlen beszélgetéssel folytattuk 
az est hátralévő részét. 
Minden kedves klubtagunknak és az olvasóknak örömökben gazdag új évet kíván a 
vezetőség. 
 

Bérces Boldizsárné 
klubvezető 
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EGYHÁZI HÍREK 

 
A Nagypalli Katolikus templom mellékoltár persely pénzéből vásároltunk a templom 
részére egy szép betlehemet, amit karácsonyra felállítottunk.  
 

 
 

Egyházközségi képviselő testület 
 
 
 
 

Januári Könyvtárhírek 
 
Ismét eltelt egy év, amit sikeresen lezárhatunk, mivel nem csak a könyvtártagok 
létszáma, hanem a könyvek száma is nőtt. 

Az elkövetkező évben is szívesen fogadjuk a könyvkéréseket, 
melyeket kéthavonta tudunk beszerezni, hogy továbbra is 
szívesen járjanak könyvtárunkba.  
A 127 regisztrált tagunkból, 70-80 aktív tag van. 
Tavalyi évben 5 alkalommal volt alkalmunk programot 
szervezni. Egy felolvasó est, két könyvtári óra, az 
óvodásoknak az EccPecc zenekar tartott előadást, és Ribizli-

bohóc is ellátogatott községünkbe, a gyerekek legnagyobb örömére. 
Idén is szívesen várok minden kedves olvasni vágyót, hiszen egy nehéz nap után jól 
esik leülni egy jó könyvvel kikapcsolódni. 
 

Kasza Vanda 
könyvtáros  
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
December 30-án ismét megrendeztük a szilveszteri futóversenyt. A szikrázó 
napsütésben több mint 50 fő teljesítette a távot, mely ez évben is a Petőfi utcai 
„körgyűrű” volt. Minden résztvevő gyümölcs csomagot kapott, valamint a Kézműves 
Házban forró tea, forralt bor és puncs valamint virsli és kalács várta a futókat. A 
finom kalácsot Mező Katica, és Bérces Erzsi sütötték, melyet ezúton is köszönünk! 
A kategória győztesek érmet is kaptak. Kategória győztesek: 
Baba-mama (Baba-papa): Hecker Hanna – Hecker Attila, óvodás: Szirmai Lara, alsó 
tagozatos iskolás: Hári Petra, felső tagozatos iskolás: Varga Veronika, fiatal titán: 
Gál Kristóf, huszonévesek: Heckerné Jagados Diána, harmincasok: Háriné Tisza 
Mónika, negyvenesek: Dobszai Krisztián, ötvenesek: Szauervein József, 
nagymamák: Moschnitzka Zsuzsanna, nagypapák: Mihály János. 
Szürkületkor kis tűzijátékkal búcsúztattuk a 2016-os évet.  
Köszönjük a résztvevők jókedvét! 
 

 
 
 
Minden Nagypalli lakósnak boldog új évet kívánok! 
 
           Bérces Attila 
                 elnök 
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Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre: 

 
 
 
 
 

Január 10 Kedd: : 08:00.-15:00- óráig   
Január 12 Csütörtök: 08:00.-15:00- óráig  

 
 

Hely: Nagypall Könyvtár épülete Nagypall, Szabadság u. 37. 
 

Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 

 
2017. január 1-től változott a szociális étkezés térítési díja.  

 495.-Ft/ adag 
 
 

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/

