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Kedves Nagypalliak! 
 
Ismét eltelt egy év, és elérkeztünk az év legszebb hónapjához, amely a 
szeretet ünnepét hozza el. Melegség tölti el szívünket karácsony 
közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és 
számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat 
és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből 
meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit 
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi 
legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, 
hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak 
saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját 
lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami 
talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. 
A mi kis településünkön ilyenkor decemberben az év többi napjához 
képest az emberek több szeretetet nyújtanak, és meghitten készülődnek 
az ünnepekhez. A faluban járva tapasztalható, hogy fel-felgyúlnak a 
szeretet lángjai, és ha sokan nehézségek árán is, de mégis készülnek az 
ünnepekre.  
Mindenkinek azt kívánom, hogy ne veszítsük szem elől a karácsony 
elmúltával se a fényt, a betlehemi csillagot. Őrizzünk meg magunknak 
minél többet az ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit, 
építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban is. 
Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve mindannyiuknak Békés, 
Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Újévet kívánok. 

Grátz Erika – polgármester 
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In Memoriam 

Smid-Schouwstra Frouke 
 
 
 
 

 
Különös képességünk van arra, hogy akkor érezzük meg az értékek 
nagyságát, amikor már nem a jelenben élő valóságként, hanem csak a 
múltban méltatjuk azokat. 
Magyarán akkor látjuk egy-egy személy pótolhatatlan kiválóságát, 
amikor már nincs közöttünk. 
November 13.-án érkezett a hír, meghalt Smid- Schouwstra Frouke.  
Első pillanatban, nem hittük el – bár tudtuk hogy beteg – hiszen a nyáron 
még láttuk, beszéltünk vele. 
Szinte most is magam előtt látom alakját, ahogy – ül kedvenc foteljében 
a Pincegaléria előtt és tervezi, szervezi a hagyományos május elsejei 
kiállítás programját megnyitóját, ahogy készül a szokásos 
vendégfogadásra a mostanra elkészült házuk csodálatos belső 
udvarában. Fülemben cseng még a hangja, ahogy beszélt, magyarázott, 
mesélt, tervezett. 
Mi maradt nekünk Frouke után és mit veszítettünk el vele? 
Frouke és Eddy már több mint egy évtizede kerültek Nagypallba és 
kezdték el tevékenységüket, új életüket kicsiny falunkban. Idén 
tizenkettedik alkalommal nyitottuk meg Pincegalériájukat a helybeliek és 
a nagyközönség számára.  
A tavasz hírnökei voltak, hiszen ahogy elmúlt a tél, mint a fecskék Ők is 
megjelentek – de ők nem a fészküket – hanem a házukat és a 
Pincegalériát kezdték el minden évben építeni, szépíteni. Minden évben 
visszatértek hozzánk. 
Aki csak egyszer is látta házuk belső udvarát, elcsodálkozott, hogy tud 
egy holland házaspár így helyreállítani egy eredeti sváb parasztházat. 
Mint a fecskék a fészküket Ők is minden évben toldozgatták házukat és 
így készült el idén május elsejére a ház teljes belső felújítása. 
Az élet azonban egy nagy rendező és most amikor elkészült a”mű”, az 
egyik alkotó, a főszervező eltávozott közülünk. 
Hiánya óriási és pótolhatatlan. 
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De Nekünk az a feladatunk, - ha a tátongó űrt nem is tudjuk soha 
befoltozni – hogy Frouke emlékét és a Nagypalli Pincegalériát tovább 
vigyük. Mert nem szabad, nem lehet abbahagyni azt, amit Ő itt elkezdett 
és megvalósított.  
Ehhez kell minden segítséget megadjunk Eddynek és gyermekeinek, 
hogy az immár hagyományos május elsejei Nagypalli Pincegaléria 
kiállítás tovább éljen. 
Mert tudjuk, hogy ott fenn Frouke is így akarja….. 
Fruoke nyugodj békében, emlékedet örökre megőrizzük. 

 
 

Grátz Erika - polgármester 

 
ÖNKORMÁNYZATI HIREK 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt működő Nemzeti 
Művelődési Intézet, a közművelődés egészét áttekintő és annak 
fejlődését segítő szervezetként dolgozta ki és nyújtotta be a kulturális 
közfoglalkoztatási programkoncepciót a Belügyminisztériumba, melyet 
támogatatásra méltónak találtak. A program 4000 fő közfoglalkoztatását 
oldja meg szerte az országban. A Kulturális közfoglalkoztatási program a 
foglalkoztatás növelése mellett a helyi közösségek és kultúra 
megerősítését, valamint az értékmegőrzést tűzte ki a  céljául. Az 
értékteremtő munkát végző kulturális közfoglalkoztatottak a program 
keretében megvalósuló képzéssel (Kulturális közösségszervezés 
alapjai), valamint a munka során szerzett tapasztalatokkal az elsődleges 
munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciákra tesznek szert, az általuk 
végzett közmunka pedig referenciaként lesz jelen a későbbi 
munkavállalás során.A program által a közfoglalkoztatottak betekintést 
nyernek a közösségszervező- és közművelődési munkába, részt 
vesznek helyi rendezvények megszervezésében, civil szervezetek 
életében, a helyi kulturális és közösségi értékek feltérképezésében, 
közösségi koncepciók előkészítésében, közösségszervezésben és más 
tevékenységekben. Önkormányzatunk még a tavasz folyamár pályázatot 
nyújtott be kulturális közfoglalkoztatásra. A programban olyan személyt 
lehetett felvenni, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és 
regisztrált munkanélküli. 
Nagypallon december 1 - április 30 között Szabó Zsoltné került 
kiválasztásra a feladatok elvégzéséhez. 
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Idősek Napja 

 
November 18.-án Nagypall Község Önkormányzata és Német 
Nemzetiségi Önkormányzata ünnepségre hívta a község 60 éven felüli 
lakóit, egy kis ünnepi műsorra az Idősek Napja alkalmából. 
Grátz Erika polgármester ünnepi beszéde után emléklappal és 
virággal  köszöntötte a 60 éveseket,  Bogdán Miklóst, Cser Miklósnét, 
Csille Józsefnét, Makk Tamást, Nagyházi Sándort, Rózsa Sándornét és 
Schneider Józsefet, a 70 éveseket Gergely Jánosnét és Magdó 
Jánosnét valamint, a 80 éves Kácsor Andrásnét. A legidősebbek is 
köszöntésre kerültek.  A legidősebb nagypalli hölgy Villányi Györgyné, a 
legidősebb nagypalli férfi pedig Aszmann Ede is virágot és emléklapot 
kapott.   

A kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok ez évben Gerner 
József és Nagyházi Franciska, Rózsa Sándor és Horváth Edit mindkét 
házaspár 40 éves évfordulójukat ünnepelték, valamint Mihály János és 
Vörös Erzsébet, Szirmai József és Schmidt Mária mindkét házaspár 45 
éves házassági évfordulójukat ünnepelték 2013-ban.   
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A köszöntések után az óvodások és az iskolások műsorát nézhették 
meg a szép korúak, ezt követően vacsorát szolgáltunk fel és jöhetett a 
tánc. A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok nyitották meg. A 
kellemes hangulatú zenét Auth Krisztián szolgáltatta. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 

 
Mindenszentek előtti utolsó munkanapon a délutáni pihenő előtt 
beszélgettünk a jeles napról és gyertyát gyújtottunk halottainkért. 
Novemberben napi tevékenységünket áthatotta a Márton-és Idősek 
napjára való felkészülés, próbáink szinte mindennaposak voltak a 
templomban, valamint a kultúrházban. 
Sokat barkácsoltunk a gyerekekkel, így óvodánk az ünnepekre teljes 
őszi dekorációban pompázott. 
Készültek szalmabábok is,(nő, férfi, gyerekek) őszi öltözékben. Dadus 
néninek és nekünk, óvónőknek is sokat segített ebben Mihály Gergő és 
Szirmai Noel nagycsoportos óvodás. 
Sajnos mindkét nagy rendezvényünk lebonyolítása változtatást igényelt 
a megtartás napján. A Márton napi felvonulást eredetileg harmonika 
kísérettel terveztük a Református templomtól a Katolikus templomig. Az 
általános iskolásokkal közösen gyakoroltuk az iskolában a dalokat, 
melyeket énekeltünk volna. E programunk az esős, szeles, hideg idő 
miatt igényelt változtatást és  betegség miatt már ekkor is lecsökkent 
gyermeklétszámunk. 
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Azonban a résztvevő 
gyermekek ügyesen 
előadták kis 
jelenetüket. A 
katolikus templom-
ban november 11.-
én megtartott Márton 
napi műsor után az 
óvoda udvarán 
tábortűz mellett 

melegedhettünk, 
majd a kultúrházban 
zsíros kenyér és tea 
fogyasztása mellett 

kötetlenül szórakozhattunk. Másnap az óvodában a gyerekek Zsuzsi óvó 
nénivel eljátszották Márton püspök legendáját. 

Gyermeklétszámunk hétvégére, november 17.-re az Idősek Napjára 
tovább csökkent, így 
műsorunkat sajnos 
csak 6 gyermekkel 
adhattuk elő. 
Aranyosak, ügyesek 
voltak, hiányzó 
társaik verseit, 
szerepeit is 
bevállalták. A 
fellépésért csokoládét 
kaptak az 
Önkormányzattól 
ajándékba. 

 
 
Az Idősek napja utáni napon összefoglaltuk magyarul,németül az őszről 
tanultakat,és megkezdtük téli barkácsolásainkat,felkészülésünket az 
adventre, mikulásra és karácsonyra. 
Mikulás ünnepségünket az iskolásokkal közösen december 6.-án tartjuk 
a kultúrházban Ribizli bohóc közreműködésével, karácsonyi 
ünnepélyünket pedig nyilvánosan az óvodában. 
November 20-án gyertyát gyújtottunk az elhunyt Smid-Schouwstra 
Frouke emlékére nagypalli családi házánál.  
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November 21.-i határidővel fotópályázatra neveztünk be a budapesti 
Bocskó Számviteli és Értékesítési Kft-hez. 

 
 

November 23-án Bérces Erzsi néni és 
barátnője Mári néni segítettek a 
Betlehem elkészítésében az óvoda 
folyosóján. 
KÖSZÖNJÜK NEKIK AZ ÓVODÁSOK 
NEVÉBEN! 

Illésné Speiser Mária óvodavezető 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 

 
 

November 9-én tartottuk évzáró ünnepségünket. 
Az idén „ Márton napi vacsora est „ nevet kapta , így szeretnénk a 
jövőben rendezvényünket megnevezni. Mivel első alkalommal rendeztük 

így csak az előétel 
kapcsolódott a 
rendezvény nevéhez 
„LÚDLÁB „néven. 

 
Itt köszönte meg  
Bérces Boldizsárné a 
Grátz Erika polgár-
mesterasszonynak  az 
egész évi segítségét , 
valamint Mező 
Jánosnénak és  
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Dobszai Jánosnénak az egész évi munkájukat, amit a klub nevében 
végeztek és a mai vacsorát is ők készítették el. A süteményekről pedig a 
negyedik negyedévi névnaposok gondoskodtak.   

 
A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub sikeres pályázatának 
köszönhetően befejeződött a játszótér és közpark felújítása. A felújítás 
során szabványosítva lettek a régi játékok, valamint egy új játékelem 
került elhelyezésre. Továbbá kerítéssel lett körbekerítve a terület, a 
meglévő járda, bővítésre került és egy fa pavilon is helyet kapott. A 
közpark közvilágítása 5 db kandeláberrel lett megoldva. A teljes 
beruházás 6 508 EFt-ba került, melyet 100%-ban támogatott a LEADER 
falufejlesztési program. 

         
A klub a hagyományos karácsonyváró estet december 18-án, szerdán 
17 órakor tartja. 
A betlehemi fény és szeretet árassza el kis falunkat szent karácsony 
ünnepén. 

 
Áldott békés ünnepeket kíván mindenkinek a Magyar Német Barátság 

Klub vezetősége 
 
 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola     Nagypalli Német Nemzetiségi 

Tagiskolája 
 

Ebben az évben is megrendezésre került november 11-én a Márton napi 
ünnepség, amelyen Márton püspökről emlékeztünk meg. Sajnos, ezen a 
napon nem volt hozzánk kegyes az időjárás, ezért a szokásos felvo-

nulás elmaradt. A 
nagypalli óvodá-
sokkal és a község 
lakóival az óvoda 
udvarában gyüle-
keztünk. Miután 
mindenki meg-
gyújtotta lámpását, 
elsétáltunk a Kato-
likus templomhoz.  
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Ott, az óvodások műsorában gyönyörködhettünk elsőként, majd az 
iskolások lámpás táncát nézhettük meg. Ezután, egy mese kapcsán 
elevenítettük fel Márton püspök életútját, jó tetteit és, hogy hogyan is lett 
püspök. Az estét közös énekléssel színesítették kicsik és nagyok 
egyaránt. Majd ezután a Kultúrház felé vettük az irányt és megcso-

dálhattuk az 
akkor már lán-
goló Márton napi 
tüzet. Végül min-
denki fogyaszt-
hatott az előre 
elkészített zsíros 
kenyérből és a 
finom, forró 
teából. 

 
 
 

 
 

A hónap végén iskolánk tanulói látogatást tettek a nagypalli 
Könyvtárban. Szávics Edina, a könyvtár vezetője bevezetésképpen 
beszélt a gyerekeknek a könyvtár házirendjéről. Majd ezután egy kis 
karácsonyi történetet mesélt „A kívánság” címmel. Minden tanulónk nagy 
érdeklődéssel fogadta a mesét. Majd ezután a könyvek megtekintésére 

került a sor. 
Iskolánk tanulói 
közül, már 
többen előzőleg 
beiratkoztak a 
könyvtárba. Ők 
könyveket is köl-
csönöztek ezen a 
napon. Remélem, 
tanulóink közül, 
aki még nem 
tagja a könyv-
tárnak, az is 
beiratkozik a 
közeljövőben. 
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Szeretnénk ezután a 
nagypalli Könyvtárat 
rendszeresen láto-
gatni. Célunk ez után 
is, hogy tanulóinkkal 
megszerettessük az 
olvasást és a 
gyerekek vegyenek 
minél gyakrabban 
könyvet a kezükbe.   

 
 
 
 
 

Aszmann Róbertné - iskolavezető 
 

 
DECEMBERI KÖNYVTÁRHÍREK 
 
Egy kis visszatekintés: 
2010. Október 28.-tól látogatható a Nagypalli Mozgó Könyvtár, mely a 
Német Kisebbségi Önkormányzat épületében található. 
Könyvtárunkban jelenleg 1000 db saját állományú és kb. 300 db 
könyvtár közi könyv van. Készletünkből lehetőség van ifjúsági regény, 
gyerek könyvek, mesekönyvek, szépirodalom, romantikus regény, krimi 
– kaland, szak – és kézikönyvek kölcsönzésére, mely magába foglalja 
saját tulajdonú, illetve kölcsön kapott könyveket. 
Beiratkozás Díjtalan.  
Könyvtáros: Szávics Edina 
A könyveken túl heti- illetve havi színes magazinok is várják a látoga-
tókat, olvasni vágyókat. 
Az elmúlt egy évben nagy változáson ment át a könyvtár. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat LEADER pályázaton nyert és 
önrésszel finanszírozott felújítással sikerült barátságosabbá, 
átláthatóbbá varázsolni kiskönyvtárunkat. Így maga a könyvtár kinézete 
is stílusosabb lett. Mivel nagyobb terünk lett így lehetőségünk van, hogy 
a Nagypalli Általános iskolások is már hozzánk járjanak, mint 
szakkörökre, mint iskola könyvtár céljából. 
 
 
Első iskola könyvtári nap: November 27. Szerda. 13.00.- 14.00.- óráig.  
Iskolai nyíltnapról beszámoló a következő számban. 
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Fenntartónktól, Csorba Győző megyei könyvtártól az évégi feladat alapú 
forrásból újabb polcot tudtunk igényelni, valamint jövőre nyilvános 
számítógépre és egyéb kisebb beruházásokra, mint színes ceruza, 
irodaszer, fejlesztőjátékokra is számíthatunk.  
Így talán még jobban be tudjuk csalogatni Önöket!  

 
Sikerélményünk továbbá, hogy megvan a 100. beiratkozónk is! 

 
Márton napi felvonulás emlékére az ügyes kezű óvodásoktól emlékrajzot 
kapott könyvtárunk.  
Szebbnél szebb rajzocskák felkerültek a könyvtár faliújságára, ahol bárki 
megtekintheti őket. 
Köszönöm a gyerekeknek és természetesen óvó néniknek a kedves 
gesztust. 
Új könyvek legközelebb december 10. én érkeznek! 

 
 

Ünnepi nyitva tartás:  
December 24.- (keddtől) – 2014. Január 05.-ig ZÁRVA. 
Nyitás : 2014. Január 07.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kellemes Ünnepeket Kívánok Minden Kedves olvasómnak és 
mindenkinek aki- e sorokat olvassa! Találkozzunk jövőre is a 
könyvtárban! 

Szávics Edina - könyvtáros 
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Meghívó!  
 
 

  Szeretettel hívunk és várunk    
         minden érdeklődőt,                                
                                                                         
2013. december 1.-én 

vasárnap  
          13 – 17 óra között   
       megrendezésre kerülő 
 
 

Kézműves Karácsonyi Vásárra és Játszóházra 
a nagypalli kultúrházba. 

 
14 órakor a nagypalli iskolások karácsonyi műsorral 

kedveskednek a résztvevőknek. 
 

Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon is részt 
vehetnek az alábbiak közül: 

 Csuhé,-szalmafonás 

 Mézeskalács sütés 
 

Minden látogatót szeretettel várunk egy forró teára. 
A foglalkozáson résztvevő gyermekeket a télapó is 

megajándékozza. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület 
Nagypall 

 

 
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/

