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         Nagypalli Hírhozó 
Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

             2019. december 
 

Kedves Nagypalliak! 
 

      
          Ismét  eltelt egy év,  és  elérkeztünk  az  év  legszebb hónapjához,  
          amely a szeretet ünnepét hozza el.  
          Megérint  minannyiunkat  a  karácsony misztériuma, varázsa, ez a 
          titkokkal  övezett  megható  nap, amely nemcsak a kereszténység, 
          hanem  a  család,  a  békesség,  az  életbe  vetett hit  ünnepe  is. 
         A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket 
        az örömre, a mások iránti szeretetre.  Kedves  szóval,  mosollyal  jó                                                      

, jó       kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Átélhetjük azt a csodát, amire 
        a szeretet teszi képessé az embert. Törekedjünk arra, hogy képzelet- 
        beli naptárunkba minden napra egy csepp karácsonyt jegyezzünk elő. 

              Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével.  
     Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot 
     elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt a következő  
     újév napjaira is.  
    És hogy mi kerüljön a feldíszített fa alá? 
   Ne drága ajándékok jelentsék szeretetünket, mert a közös várakozás 
  , az együttlét és beszélgetés, a szeretet és a megbecsülés a legszebb           
    ajándék. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből. 
     Vigyük  magunkkal a   karácsony  fényeit,  építkezzünk  évezredes  

              értékeinkből a hétköznapokban is. 
             Mindezek  gondolatok jegyében kívánok minden Nagypalli lakosnak                                                               
              szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket. 

     Kívánom,  hogy  az  újévben  váljanak valóra  álmaik,  teljesüljenek 
     vágyaik, valósuljanak  meg  céljaik,  hogy  mindennapi  sikereikben  
     legyen erejük megtalálni a boldogságot!   
 

Grátz Erika 
polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HIREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
17-én 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.  

55 éves házassági évfordulójukat ünnepelte Bérces 
Boldizsár és Bognár Erzsébet. 
50 éves házassági évfordulójukat ünnepete Csille 
József és Schuller Éva, 
40 éves házassági 

évfordulójukat 
ünnepelte Major 
Tibor és Mühl Éva. 
A hatvanévesek, 

mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen 
Csáki Attiláné, Deák László, Dobszai Józsefné, 
Keszler Károly, Major Tiborné, Szakál Gyula és 
Tihanyi Ferenc. Hetven évesek klubjába lépett 
Benedek Éva, Hevesi Gáborné és Varga Lászlóné. Nyolcvan évesek klubjába lépett 
Dobszai János, Grátz Miklósné és Hahner Péterné. A legidősebbek is köszöntve 
lettek. A legidősebb hölgy Nagyházi Sándorné, a legidősebb 
férfi Pörös István. 
A köszöntések után az óvodások és az iskolások műsorát, 
majd Millich házaspár német magyar nótáit és zenei 

vetélkedőjét hallgathatták, 
nézhették meg a szép korúak.  
Ezt követően vacsorával 
vendégeltük meg a 
jelenlévőket, melyet ez évben 
Kelemen András és Nagyházi 
Sándor készítettek el. A desszertet ez évben Mező 
Katica néni készítette, kemencében sütött kalácsot.  
A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok 
nyitották meg. Volt, aki csak hallgatta zenét, de sokan 
táncra perdültek elfelejtve a fájós lábakat. Sőt Pörös 

Pityubácsi a legidősebb nagypalli férfi mozdonyvezetőként vezényelte a táncolókat. 
Ismét sikerült egy kellemes hangulatú délutánnal-, estével megörvendeztetni az 
időseket.  

 
Grátz Erika – polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Önkormányzatunk 2019. november 1. napjától rajzpályázatot hirdetett „Én így várom 
a karácsonyt” címmel, melyre 15 pályamunka érkezett. A rajzok zsűrizésre kerültek 
és 2019. december 1. napján nyitottuk a rajzokból készült kiállítást is, melyek 2019. 
december 20. napjáig megtekinthetőek lesznek a Kultúrházban. 
A rajzpályázat eredményei az alábbiak lettek: 
Óvodás kategória: I. Majdics Míra, II. Gulyás Emma, III. Hecker Hanna 
Alsó iskola kategória: I. Szabó Vivien, II. Kindler Lara, III. Fullér Gergő. 
 
Nemzetiségi önkormányzatunk ez éven is megszervezi a szilveszteri futóversenyt. 

Szilveszteri Futóverseny 
December 29 vasárnap 

Gyülekező és regisztráció a 14:30 órától a közparkban. 
A futóverseny résztvevőit az eredményhirdetés után megvendégeljük a 
Kultúrházban. (virsli, kalács, forró tea, forralt bor, puncs,) 
 
Mindenkinek köszönjük szépen az egész éves támogatást és Áldott Békés Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk. 
 

Bérces Attila – elnök 
 

 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 
Kedves Olvasó!  
  
Ismét eltelt egy hónap az évszakból… vége az ősznek.  Ilyenkor mindenki kicsit 
átszellemül lélekben, és a test is úgy érzi, ráfér már egy nagyobb pihenés. Csípőssé 
vált a levegő, az erdők látványos ezer színbe „öltöztek” megkezdődött a „begubózás” 
időszaka is. 
November 4-8-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. 
Fontosnak tartjuk a Szent Mártontól örökölt keresztény értékek megmutatását, a 
jótettein keresztül jó példa állítását az óvodában, az erkölcsi értékek kiemelését 
(segítségnyújtás, odafigyelés a másik emberre, megajándékozó szeretet).  
1. Projekt: Gyermekek és szüleik számára tökfaragás lehetősége. 
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2. 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, mellyel egyben műsorunkra is készülünk.  

3. Projekt: Közös ünneplés az 
iskolával, a faluval, a megjelent 
vendégekkel november 11-én, gitár-
és harmonika (Somogyi Betti, Pichler 
Soma) kíséretével lampionos 
felvonulás. Libazsíros kenyér, 
sütemény, puncs, gyümölcstea 
fogyasztása.  
4. Projektzárás: Tábortűz mellett 

Somogyi Betti hitoktató gitár-, valamint Pichler Soma harmonika kíséretével a tanult 
dalok összefoglaló éneklése.  
  
Örömmel értesültünk november 6-án Grátz Erika polgármesterasszonytól, hogy a 
Magyar Falu Programban benyújtott pályázat, mely az óvoda udvar felújítását 
tartalmazza, 5 millió forint támogatásban részesült. Ennek köszönhetően jövőre 
megújul óvodánk udvara és új udvari játékok, eszközök kerülnek elhelyezésre. 
  
Több éves hagyományt követve évről évre 
köszöntik Nagypallon a falu 60 év feletti  
lakosait. Ezen az ünnepélyes alkalmon, 
november 17-én ismét érezhették az időskorúak, 
hogy megbecsült tagjai a falu közösségének.  
Az „Idősek Napján” óvodásaink magyar-és német 
táncos, valamint magyar verses, dalos műsorral 
köszöntötték a megjelent Szép korúakat. 
    
November 21-én Pécsváradon rövid kis műsort adtunk a pécsváradi Gondozási 
Központ lakóinak és dolgozóinak. 
November 25-én értesültünk a Rovitex Hungária Kft-től, hogy óvodánk ismét 
izgalmassá varázsolhatja kreatív foglalkozásait. Úgy döntöttek- immár sokadik 
alkalommal-, hogy vállalatuk megmaradt lakástextileket adományoz a nagypalli 
ovinak, melyeket mi a különböző foglalkozások, barkácsolások alkalmával remekül 
hasznosíthatunk. 
„ Egy igazi beszélgetésből mindketten másképp léptek ki, mint ahogy beléptetek. Mert 
kaptatok egymásból egy darabot, akár tudjátok, akár nem”. (Müller Péter)  
„Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az 
igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki”(Szokratész) 
November a „Társas kapcsolatok” hónapja Boldogság óráinkban. A havi témát 
izgalmas, olykor felkavaró, meghitt beszélgetésekkel dolgoztuk fel. E hónapban a 
gyerekek figyelmét arra irányítottuk, hogy Ők maguk a társas kapcsolataik felelős  
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szereplői. Többféle kapcsolatrendszer működését körbejártuk, de a barátok és a 
családi kapcsolatok voltak a leghangsúlyosabbak. A téma feldolgozása mesével 
indult, majd beszélgettünk arról, mi jellemző a jó barátokra. Kis csoportokban 
építettek, a kész alkotásokat pozitívan értékelték, zenét hallgattunk, táncoltunk. A 
téma zárásaként pókhálót készítettünk fonal segítségével. Egymásnak adtuk a 
fonalgombolyagot, aki átadta a társának, valami kedves dolgot mondott neki. A 
pókhálóval az összetartozást fejeztük ki…. 
Nagyon fontos, hogy a gyerekek már óvodás korban megtanulják, hogy vigyázni kell 
a Földre és a környezetükre. Ebben volt segítségünkre Borsós Zsófia az Öko-Kuckó 
Oktatóterem és Játszóház szakmai vezetője, aki játékos feladatokon keresztül 
elevenítette fel a gyermekek ismereteit és adott ötleteket a háztartási hulladék 
csökkentésére, illetve újrahasznosítására. A gyerekek kipróbálhatták, majd 
készíthettek is hulladékból játékokat. Ez a délelőtt is újrahasznosított volt.  
 
Kedves Olvasó…. 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 töké- 
letesen tükrözze az ünnep szép üzenetét! Így advent időszakában intézményünkben 
is a karácsonyi készülődéssel telnek mindennapjaink. Az adventi az egyik 
legmeghittebb időszak az óvodás gyermek életében. Mikulásvárás, ajándék készítés 
a családnak, gyönyörű versek, dalok tanulása és hallgatása…s mindeközben 
várakozás, csodavárás: hamarosan itt a karácsony, ami annyi, de annyi titkot és 
meglepetést tartogat. Egy Zöld óvodásnak a karácsonyi készülődés ennél sokkal 
több, hisz a mindennapokat áthatja a környezettudatosság. …madárkarácsonyra 
madárkáknak ehető karácsonyfadíszeket is készítünk. Csoportszobánk és az óvoda 
épülete is készen várja már 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 1 (vasárnap): Karácsonyi Kézműves vásár és Játszóház ….fellépés 
December 6 (csütörtök): Mikulás ünnepség a Könyvtárban közösen az iskolásokkal 
December 10 (kedd): Szereplés a pécsváradi Gondozási Központban 
December 12 (szerda): Madárkarácsony Pécs- Köztársaság tér + Adventi kirándulás 
Pécsett 
December 13 (péntek): Magyar-Német Barátság Klub karácsonyán 17 órakor 
együttes fellépés az iskolásokkal  
December 16 (hétfő): Pécsváradi Zeneiskolások koncertje a Kultúrházban  
December 17 (kedd): 10:00 óra: Csillagszórós karácsony- karácsonyi ünnepség  
(zártkörű rendezvény az oviban)  
16:00 óra: Falukarácsonyon együttes fellépés az iskolásokkal  
 



2019. december 
 

6 
 

December 23-tól 2019. december 31-ig Téli szünet lesz az óvodában. 
2020. január 2-án és 3-án tartjuk második és harmadik nevelés nélküli 
munkanapunkat. 
Szünet utáni első munkanap január 6. hétfő.  
                  
        Illésné Speiser Mária 
        Óvodavezető 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskolája 

 
Minden tanévben az a legizgalmasabb, hogy a számos biztos programunkon kívül 
rengeteg új ötlet jut eszünkbe, nem beszélve a „milliónyi” lehetőségről, melyekbe 
úton-útfélen belebotlunk. 
Az őszi szünetből visszatérve, újult erővel futottunk neki a mindennapjainknak. 

November 8-án Fischerné Virág Éva (a 
Baranya Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának 
egészségfejlesztője) látogatott el újra 
hozzánk, hogy folytassa a megkezdett 
egészségfejlesztő tevékenységét. A gyerekek 
nagy örömmel fogadták a téma komolyságától 
függetlenül – dohányzásprevenció – és 
nagyon aktívak voltak. Meglepő volt, hogy már 
most mennyi ismeretük van a dohányzásról, 
így reméljük, hogy eljövendő döntéseik 

meghozatalában tudtunk egy kicsit segíteni. Készült „cigigép”, mely a dohányfüst útját 
szimbolizálta; a gyerekek különböző játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a 
mérgező anyagokkal, melyek megbetegíthetik őket, az érintőképernyős számítógép 
még vonzóbbá tette, hogy a témával foglalkozzanak. 
Idén már rutinosabban készültünk a Márton-napra, és megint nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük a lehetőséget és a 
meghívást Nagypall Község Önkormány-
zatának.  
November közepére sűrűsödnek igazán a 
programjaink, ez mindig nagyon sok 
gyakorlással jár. Nagyon büszkék vagyunk 
tanulóinkra, hogy így veszik az akadályokat 
és ismét helytálltak az Idősek napjára 
készített műsorukkal. Meg szeretnénk 
köszönni a szülőknek és nevelőknek, hogy 
eljönnek gyermekeikkel az esti órákban és a 
hétvégeken is. 
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A Zengő Praxisközösségnek köszönhetően 6 alkalommal látogat el hozzánk Kelemen 
Lilla gyógytornász, aki a Porci Berci barátokat keres nevezetű programmal egy 

szintén rendkívül fontos területet tár fel 
a gyerekek előtt. A helyes tartás, helyes 
ülés és a testmozgás fontossága mind 
olyan téma, melyet nem elég elégszer 
és elég alaposan ismételgetni. 
Észrevettük azt is, hogy a gyerekek 
többször észreveszik magukon, hogy 
mennyire helytelen a tartásuk. 
Reméljük, hogy ezzel a tevékenységgel 
is a későbbi életükre pozitív hatással 
lehetünk. 

Vali néni keresi a lehetőségeket és a rajzpályázatokat 
folyamatosan. Sok-sok műalkotás készül így el és nagy 
örömünkre a jutalmak sem maradnak el. A héten Fullér Gergő, 
2. osztályos tanuló lett a III. helyezett egy a pécsváradi iskola 
által meghirdetett rajzpályázaton, melynek témája a „Kedvenc 
népmesém” volt. 
A Filharmónia Nonprofit Kft. Baranya Megyei Ifjúsági 
Hangversenybérlet keretein belül november 19-én a Fülep 
Lajos Művelődési Központban kapcsolódhattunk ki. A Harmónia 
Vonósnégyes előadása közben megismerkedtünk a húros és 
vonós hangszerek eredetével, működésével. Köszönjük a 
bérleteket Nagypall Község Önkormányzatának! 
 
JAVÍTÁS: Az előző havi számban pontatlanul írtam Szabó 
Vivien rajzpályázaton elért eredményét. Vivien tehát II. 
helyezést ér el. Elnézést kérek az érintettektől! 
 

Fischer Dóra - tanító 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 
2019. december 17-én kedden megrendezésre kerülő 

Falukarácsony műsorunkra. 
Időpont: 16 óra 

Helyszín: Kultúrház, Nagypall 
 

 
Nagypalli Óvoda és Iskola diákjai, pedagógusai 
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Könyvtárhírek 
 
       Kedves Könyvtártagok! 

Az előző hónapban meghirdettem a Digitális Jólét Program 
keretein belül a számítógépes tanfolyamot, amelyre, nagy 
örömömre, többen is jelentkeztek. Volt, aki az alapoktól 
szeretné kezdeni, mert még nem annyira ért a 
számítógéphez, de olyan érdeklődő is volt, aki néhány 
„könnyítő fortélyra” volt kíváncsi a közösségi oldalakkal 
kapcsolatban.  

Elviekben sikerült abban mindenkivel megegyezni, hogy csütörtök délutánonként, fél 
5-kor találkozunk a tanulni vágyókkal a könyvtárban. 
Továbbra is várok mindenkit sok szeretettel, a tanulás lehetősége továbbra is adott 
mindenki számára. Akik eddig nem voltak, de szeretnének jönni, viszont nem jó az 
időpont, bátran keressen meg, akár külön is foglalkozok bárkivel.  
A közelgő Ünnepek alkalmából, idén először, szeretnék karácsonyi hangulatot 
varázsolni Könyvtárunkba. Ehhez kérném a lakosság segítségét, mivel sajnos a 
díszkészletünk nagyon gyenge. Így a következőre gondoltam:  

KÖNYVVÁSÁR a Könyvtárban 
Ideje: Folyamatosan, a könyvtári nyitvatartási időben (Idei utolsó nap december 18. 
szerda) 

 Kedd: 8:00 – 11:30 
 Szerda: 8:00 – 11:30 
 Csütörtök: 15:00 – 18:30  

Régi, elhasználódott könyveinket szeretném kiárusítani, illetve amik a falu lakosainak 
a hagyatékából kerültek hozzánk. A könyveknek nincs ára, mindenki annyit ad értük, 
amennyit gondol, vagyis az úgynevezett becsületkassza alapelvén fog működni a 
vásárunk.  
Célunk: Könyvtárunkat ünnepi öltözékbe varázsoljuk a könyvekért kapott 
adományokból. 

 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és 

Eredményekben Gazdag 
Boldog Új évet Kívánok! 

 
 
 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 
 

A hagyományos Márton napi vacsora estet november 9-én tartottuk. Ezen az estén 
köszöntem meg az egyesület vezetőségének az egész évi munkáját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itt szeretnék köszönetet mondani Nagypall Község Önkormányzatának valamit 
Német Nemzetiségi Önkormányzatának az egész évi támogatásukért, mert a sok 
rendezvény nélkülük nem valósulhatna meg. Reméljük jövőre is számíthatunk rá.  
Ezután köszöntöttük a negyedik negyedéves névnaposokat, akik finom süteményeket 
szolgálták fel a vacsora után. Szép este volt. 
November 11.én részt vettünk az óvoda és iskola szervezésében a lampionos 
felvonuláson. 

November 23-án immár harmadik 
alkalommal rendeztük meg a disznóvágást, 
mely ismét nagyon jó hangulatban telt el. Az 
esti vacsoránál még a maszkások is 
meglátogattak. Jó lenne ezt a régi 
hagyományt is feleleveníteni.  

Kérjük aki emlékszik még nyárs dobálások 
szövegére kérem ossza meg velünk.  
Köszönjük Nagypall Község 
Önkormányzatának és Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának támogatását.  
 
 
Hagyományos karácsonyváró ünnepségünk december 13-án, pénteken 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 
 

November 7-én a Napsugaras Ősz Asszonykórus kérésére három egyesületi tagunk 
egy egész napos foglalkozást tartott a tagoknak, akik a csuhé sodrását varrását 
szerették volna elsajátítani. 
Nagyon élvezték a munkát és azt mondták legyen még folytatás, természetesen 
folytatjuk. 
Advent első vasárnapján december 1-én rendeztük meg a hagyományos karácsonyi 
kézműves vásárt és játszóházat. Az érdeklődők mézeskalácsot, karácsonyi díszeket 
készítettek. Bérces Attila a német önkormányzat elnöke kihirdette az „Én így várom a 
karácsonyt” rajpályázat eredményeit. Minden rajzoló csokoládét, míg a kategória 
díjazottjai egy-egy karácsonyi manót is kaptak. Az iskolások és óvodások közös 
műsora után a Hangerdő Társulat Mikulás és a Krampusz kalandjai zenés 
mesejátékot nézhették meg, ahol a Mikulás minden gyermeket megajándékozott. 
Rendezvényünkön az iskolások jótékonysági sütivásárt, míg az óvodások 
ajándékvásárt tartottak.  Köszönet az óvoda és iskola pedagógusainak a sátor szép 
díszítésért, köszönet minden közreműködőnek, akik munkájukkal rendezvényünk 
színvonalát emelték. 
Szeretném megköszönni a Simó családnak az almát Tamás Erzsikének a 
karácsonyfát, mellyel hozzájárultak rendezvényünkhöz.   
Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesület.  

 
                   Bérces Boldizsárné elnök 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre 

December 10. kedd: 09:00.-11:00- óráig 
December 12. csütörtök: 15:00.-16:00- óráig 

 
Tájékoztató a szociális étkezők részére! 
 

Amennyiben valamelyik étkezési napot kihagyná, azt a tárgynapot megelőző 
napon legkésőbb 13.30-ig szíveskedjenek lemondani. Ezt megteheti az adott 
hétre vonatkozóan bármelyik napra, amikor előre tudja, hogy az adott nap(ok)on 
biztosan nem kér ebédet.  Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az a nap is 
kiszámlázásra kerül. 
mobil: +36 30 6757748 Mihályné Erzsike 
vezetékes: 72/466-752 Polgármesteri Hivatal 
 
Megértésüket köszönjük! 
 

Mihály Emese - élelmezésvezető 
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Képes beszámoló a Karácsonyi Kézműves vásárról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/

