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      Mentovics Éva:  

 
                     Újévi köszöntő  

 

Szeretetben, egészségben 

legyen részed egész évben. 

 Légy szerencsés, vidám, boldog, 

felejtsd el a bút, és gondot. 

Kezdődjön hát egy új élet: 

legyen békés, boldog éved! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Kedves Nagypalliak! 
 
Ismét véget ért egy év, mely községünk életében visszatekintve 
elmondhatom ismét mozgalmas, és eredményes volt. 
 
2013 év elsősorban a változások évét jelentette az önkormányzatoknak. 
Az új önkormányzati törvény értelmében a hivatalok működése és az új 
finanszírozási rendszer okozta a legnagyobb félelmet a 
kistelepüléseknek. Az alsó tagozatos iskolánkat januártól a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ működteti, a körjegyzőségünket február 1-
től pedig a nyolc településsel közösen létrehozott közös önkormányzati 
hivatal váltotta fel. A közös önkormányzati hivatal megalakulása a sok 
tárgyalásnak és egyeztetésnek köszönhetően községünk lakóit nem 
érintette hátrányosan, hiszen továbbra is a megszokott helyen fogadják 
az ügyintézők a lakosságot. A változás csak a jegyző jelenlétében történt 
ugyanis hetente 4 órát tölt a nagypalli kirendeltségen. A finanszírozási 
rendszer is átalakult, az eddigi normatív támogatást a feladat 
finanszírozás váltotta fel. Önkormányzatunknál évek óta tartó szigorú 
gazdálkodásnak köszönhetően ez sem okozott komoly problémákat.  
Elmondhatom, próbálunk felnőni az új feladatokhoz és minden 
energiánkat arra fordítjuk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. A 
nagypalli hivatalban dolgozó minden kollégámnak köszönhetően 
sikeresen vettük az új feladatokkal járó akadályokat. Ezt itt is szeretném 
megköszönni minden dolgozónak. 
 
Még az év elején nem mertem arra gondolni, hogy ebben az új 
kihívásokkal teli időszakban lesznek olyan lehetőségek, melyek a 
fejlesztések sorát hozzák el.  
 
Az országos közfoglalkoztatási programnak köszönhetően 100%-os 
támogatással sikerült megvásárolni egy parasztházat, melyet további 
pályázati forrásból a 2014-es évben teljesen fel tudunk újítani és ezáltal 
egy kézműves házat létrehozni. A kézműves házat a Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Egyesülettel közösen fogjuk működtetni és 
ezáltal a mezőgazdasági programban dolgozóknak a téli hónapokban is 
tudunk munkát biztosítani. A dolgozók jelenleg is a csuhéfonás 
mesterséget tanulják Báling Lászlóné Aranka, Dékány-Szabó Ildikó és 
Szabó Zsoltnénak köszönhetően.  
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A közfoglalkoztatási programnak köszönhetően 11 – 16 fő között tudunk 
munkát biztosítani szinte egész évben. 
 
A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub közreműködésével teljesen 
megújult a közpark. A fejlesztés során a játékok szabványosítása, 
kerítés- és pavilonépítés, járdabővítés és közvilágítás készült el itt is 
100%-os támogatással.  
A katolikus templom felújításához is sikerült 100%-os támogatással 
pályázati forrást szerezni. 2013 –ban a nyílászárókat cserélték ki, a 
felújítás május végére elkészül. 
A júniusi nagy esőzésekkor keletkezett partfalomlás, valamint a 
közparknál lévő gyalogoshíd pillér helyreállításához is sikerült vis maior 
támogatást elnyerni. A munkák a tavasz folyamán készülnek el. 
Sajnos a térfigyelő-rendszer bővítésére beadott pályázatunkat 
elutasították, de saját erőből azért ez évben is tudtunk újabb kamerákat 
felszerelni. 
 
A kulturális rendezvények hiányát sem érezhették a nagypalliak, hiszen 
minden hónapban voltak programok. Köszönet ezért a civil 
egyesületeknek és az intézményeinknek, mind az óvoda, iskola, és a 
mozgókönyvtár pezsgő életének is. 
 
Röviden ez történt Nagypallon az elmúlt évben. Azonban nem írhattam 
volna ennyi pozitívumot, ha nem állnak mellettem segítő kezek, 
támogató gondolatok.  
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a sok segítséget, 
támogatást, mellyel közösen együtt  Nagypall  fejlődéséért dolgoztunk, 
és eredményeket értünk el. Köszönöm a már egy éve minden hónapban 
megjelenő újságunkba a cikkeket mindig pontosan küldők segítségét. 
 
Kedves Nagypalliak! 
Azt, hogy mit hoz az idei év, nem tudhatjuk.  Ahhoz, hogy a 2014-es évet 
is együtt eredményesen tudjuk zárni, összefogásra és egymás iránti erős 
toleranciára van szükségünk. 
Kívánok minden nagypalli lakósnak az újévben mindenekelőtt jó 
egészséget, biztos munkahelyeket, békességet, sok szeretetet és ez 
által csillogó szemű mosolygós arcokat. 
BOLDOG ÚJ ÉVET NAGYPALL! 
 

Grátz Erika 
polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 

Ez évben  is önkormányzatunk vásárolta a mikulás napi csomagokat az 
iskolások és óvódások részére. Reméljük az elkövetkező években is 
tudjuk őket támogatni. 
A Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat minden kedves 
olvasónak sikerekben gazdag boldog új évet kíván! 
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weinachten und ein glückliches neues 
Jahr!  
 
 

Bérces Attila 
elnök 

 
 

Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 
 

November utolsó hetében már a közelgő karácsonyra hangolódtunk. Az 
advent a karácsonyi készületek négy hetes időszaka, ami az András 
naphoz közelebb eső vasárnaptól egészen a kis Jézus születéséig, 
december 24-ig tart. Ez a négy hét a várakozás, a lelki felkészülés ideje 
karácsonyra. 
Folyamatosan díszítettük termünket a karácsonyi hangulathoz illően, 
asztali,ajtó-és ablakdíszekkel. 
Tanultunk mikulás és karácsonyi dalokat, verseket. Nagypall község 
„Mindenki karácsonyfájára” díszeket készítettünk.  Az adventi 
időszakban szinte mindennap barkácsoltak, gyurmáztak, vágtak, 
hajtogattak, rajzoltak, festettek gyermekeink. 
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Adventi koszorút készítettünk a csoportszobába és az óvoda dolgozói 
egy nagy adventi koszorút az óvoda folyosójára a Betlehem mellé, 
melyet Nagypall lakónak is szántunk. 
A koszorú alapvázát az óvoda Szülői Szervezete fizette. 
Adventi naptárt is készítettünk. A kis adventi zsákocskákban 
meglepetést volt található, melyet a téli szünet előtti utolsó munkanapig, 
december 20-ig mindennap más-más gyermek húzhatott ki 
csoporttársának az óvodában. Ezt mindennap nagy izgalommal tették 
óvodásaink, és örömmel mutatták társaiknak, hogy mit rejtegetett kis 
zsákocskájuk. 
A „meglepik” húzását minden alkalommal adventi gyertyagyújtás és 
minden-napra szóló adventi történet felolvasása előzte meg. 
November 15-november 30-ig Cseke Alexandra és Zseli Adrienn 
közfoglalkoztatottak besegítettek óvodai munkánkban. Cseke Alexandra 
a konyhán, Zseli Adrienn dajkaként a csoportban dolgozott. 
Mindketten lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott feladatot. 
Adrienn a mai napig bejár az óvodába és kreativitásával, 
gyermekszeretetével színesíti mindennapjainkat. Köszönjük Neked 
Adrienn!  
A karácsonyi készülődés első fontos állomása december 6. Mikulás 
napja. 
Mikulás ünnepségünket közösen tartottuk az iskolásokkal a 
Kultúrházban. Ribizli Bohóc fergeteges produkciójával elvarázsolta 
gyermekeinket, majd Mikulás ruhába öltözve osztotta ki a megérdemelt 
édesség csomagokat. Nagycsoportosaink a színpadon kis műsorukkal 
felléptek a Mikulásnak. 
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Közösen a kis- és középső csoportos gyermekekkel együtt több dalt 
énekeltünk és szavaltunk is neki. Ribizli Bohóc 2 db CD-vel ajándékozta 
meg óvodánkat. 
A mikulás csomagokat a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
ajánlotta fel, a rendezvényt az óvoda Szülői Szervezete finanszírozta. 
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! 
 
December 12-én a pécsváradi zeneiskolások karácsonyi koncertet 
adtak, melyet szintén közösen az iskolásokkal hallgathattunk meg a 
kultúrházban. 
A szereplőket megajándékoztuk és süteménnyel üdítővel meg is 
vendégeltük őket. 
 
December 13-hoz (Luca napjához) is több népszokás kapcsolódik, 
ezeket és a szólásokat, közmondásokat is megismertettük 
óvodásainkkal. Ültettünk Luca búzát, melyet naponta meglocsoltak 
gyermekeink. 
December 17-én mézeskalácsot sütöttek a csöppségek. 
Advent időszakában a délutáni pihenő előtti mese is mindennap a 
karácsonyról, a családról a szeretetről szólt. 
December 19-én tartottuk karácsonyi műsorunkat az óvodában. 
 
 
 

Karácsonyozásunkhoz a fenyőfa a Szirmai család, a játék hintaló 
Dékány Ildi, a könyv Báling Aranka, az édesség csomag pedig az 
Önkormányzat felajánlása volt. 
Ezúton mondok köszönetet mindannyiuknak az óvodásaink nevében! 
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2013. december 21-től -2014. január 5-ig téli szünet lesz az óvodában. 
Ez idő alatt konyhánkban a főzés is szünetel. 
Szünet előtti utolsó munkanap: 2013.december 20. (péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2013.január 6. (hétfő) 
Kollégáimnak jó pihenést kívánok a téli szünet idejére, hogy a 2014-es 
évben új erővel kezdhessék meg munkájukat! 
 
Szeretettel kívánok Nagypall lakosainak és a Nagypalli Hírhozó 
minden olvasójának erőben, egészségben, sikerekben, örömökben 
bővelkedő újesztendőt az óvoda dolgozói és a magam nevében. 

Illésné Speiser Mária 
óvodavezető 

 
 
 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Iskolánk életében, a decemberi hónap a kézműves délutánnal kezdődött, 
ahol tanulóink karácsonyi versekkel, dalokkal léptek fel. Erre az 
alkalomra még a Mikulás is eljött, aki meg is nézte kis műsorunkat. A 
gyerekeket pedig megajándékozta egy-egy csoki mikulással.  Majd, 
amikor véget ért a szereplés, a gyerekek részt vettek a 
mézeskalácssütésben és kukoricacsuhéból különféle karácsonyi 
díszeket készítettek. 

Miklós napján, a 
gyerekek Ribizli 
Bohóc műsorát 
nézték meg. 
Együtt énekeltek a 
bohóccal és egy 
szórakoztató  mű-
soron vettek részt. 
Majd az előadás 
után, ezen a 
napon is meg-
érkezett a 
Mikulás. Minden 
tanulónk kapott 

egy-egy 
mikuláscsomagot.  
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Negyedik osztályos tanulóink, Balogh Adrienn, Dékány-Szabó Maja, Gál 
Bálint, Haraszti Lilla egy verssel kedveskedtek a Mikulásnak. Laki Fülöp 
pedig saját versét szavalta el. 
 
 
 
 
 

December 10-én a pécsváradi Zeneiskolások, immár hagyománnyá vált 
karácsonyi hangversenyét hallgattuk meg a Kultúrházban. Ebből az alka-
lomból a Zeneiskola pedagógusai a hangszereket is bemutatták a 
gyerekeknek, titkon remélve, hogy néhány gyermek kedvet kap a zene 
tanulásához. Két harmadik osztályos tanulónk is fellépett a kis 
koncerten, Kuczora Gréta hegedűn és Batancs Zsigmond gordonkán 
adott elő egy-egy zeneszámot. 
  
Másnap negyedik osztályos tanulóink ellátogattak a pécsváradi Általános 
Iskola könyvtárába, ahol egy író-olvasó találkozón vettek részt. Majoros 
Nóra:A torony című meséjével ismerkedhettek meg tanulóink, amelyet 
maga az írónő olvasott fel a gyerekeknek. A könyv ismertetése közben 
játékos feladványok, kötetlen beszélgetés várta a gyerekeket. A 
találkozó után kérdéseket tettek fel a gyerekek az írónőnek és még 
autogramot is osztogatott tanulóinknak. 
Majd ennek a napnak délutánján mézeskalácsot sütöttünk a 
gyerekekkel. Németh Anita tanítónő előre elkészítette a mézeskalács 
tésztáját. Majd mi pedagógusok kisodortuk a tésztát és a gyerekek egy 
sablon segítségével fenyőfa és házikó formákat vágtak ki.  
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Ezután követ-
kezett a 
sütés. Kajos 
Valéria tanító-
nőnek, pedig 
abban volt 
nagy feladata, 
hogy szép 
arany barnára 
süljenek a 
mézeskalács-
formák. Volt 
olyan gyerek, 
aki már előre 

magokkal 
díszítette a 
formákat, de 

legtöbben cukormázzal díszítettek. Az elkészült mézeskalácsokat a 
gyerekek haza vitték, és ezzel ajándékozták meg szüleiket. 
Egész hónapban lázasan készülődtünk karácsonyváró műsorunkra. 
Ebben az évben egy jelenettel készültünk. A jelenet egy család 
karácsonyi készülődéséről szólt. Majd a nagymama és az édesanya 
elmesélték a kis Jézus születésének történetét, amelyet a gyerekek el is 
játszottak. December 18-án a Német Barátság Klub tagjainak adtuk elő 
műsorunkat, majd másnap a gyerekek hozzátartozói, a község 
lakossága nézhette meg a kis színdarabunkat.  
A műsor lezárásaként gyertyát gyújtottunk, amely igen meghitt 
hangulatot teremtett. 
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A téli szünet előtti utolsó tanítási napon ünnepeltük az iskolában a 
karácsonyt. Az ünnephez illő dalokat énekeltünk, csillagszórót is 
gyújtottunk. Előzőleg mindenki húzott egy-egy nevet és ezen a napon 
pedig meg is ajándékoztuk azt, akinek a neve a papíron szerepelt. A 
gyerekek már nagyon várták az ajándékozás napját, mivel meglepetés 
volt számukra hogy ki kinek ad ajándékot.  
A 2014-es évre kívánok minden kedves olvasónak békés, boldog és 
egészségben gazdag boldog, újévet! 
 

Aszmann Róbertné 
 Intézményvezető 

 
 
 

 
 

KÖZÖSSÉGI ÉLET 
 

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 
Egyesületünk december 18-án tartotta karácsonyváró estét. 
Az idén is az iskolások adtak műsort a klub tagjainak. 
Minden évben nagyon szép szokott lenni a műsor, de az idei felülmúlta 
az eddigi összes műsort, ezúton szeretném még egyszer megköszönni a 
pedagógusoknak a munkájukat. 
Ezt az estét valószínű egyhamar nem fogja elfelejteni senki, aki ott volt, 
mert ez igazán az összetartozásról az egymásra figyelésről és a 
szeretettről szólt, ami így karácsony előtt minden ember vágya. 
 
 
Ezt követően Dobszai Jánosné, Juliska tartotta az ünnepi beszédet és 
megköszönte Bérces Boldizsárnénak az egész évi munkáját a tagok 
nevében és egy csokor virágot adott át neki. 
Ezután a klubtagok ajándékot kaptak és felszolgálták a kuglófot, majd 
kötetlen beszélgetés következett. 
 

 Bérces Boldizsárné  
klubvezető 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
Az új évben szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót. Ez évben is 
várok minden régi illetve új tagot a könyvtárba.  

 
Évvégén még sorkerült a Nagypalli Általános Iskolások Könyvtár 
látogatására.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Először a tanulók könyvtár kialakulásáról, majd Házirendről, beiratkozás 
szabályairól hallhattak kis ismertetőt. Majd ezután „Szabó Gitta: A 
Kívánság” – című történetét hallgathatták meg a gyerekek, illetve tanár 

nénik. Az iskola vezető- 
jével Aszmann 
Róbertné, Emőkével 
továbbá megbeszéltük, 
hogy a gyerekek ezen 
túl a mi könyvtárunkat 
fogják látogatni, először 
kettő illetve 
későbbiekben már 
havonta. 
Többen azóta is 
beiratkoztak és örültek 
az újdonságoknak. Nagy 
lelkesedéssel hozzák a  
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bekért listát is a kedvenc, illetve Mit olvasnál szívesen-re is a kis 
listájukat. 
Idén már a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvodásokat is várom 
szeretettel egy nyíltnap keretében. 

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! 
 
2013. december 30.-án került megrendezésre az első SZILVESZTERI 
FUTÓVERSENY, melyre    21 fő nevezett be. Volt köztük babakocsis 
anyuka és egészségét meghazudtoló nagymama is.  
Kilenc korosztály indult , nyertesei :  
Óvodások: Szirmai Noel 
Alsó iskolások : Haraszti Lilla 
Felső iskolások :Csányi Richárd 
14-18 év közötti korosztály: Csányi Zoltán 
19-25 év közötti korosztály: Szabó Szimonetta 
25-40 év közötti korosztály: Szirmai Éva és kislánya babakocsiban 
Szirmai Lara 
40 év feletti korosztály: Csáki Attiláné 

 
Nyerteseink okle- 
vélben része-
sültek. 
 A gyerekek egy 
tábla csokit 
kaptak rész-
vételükért. 
Minden részt-
vevőt, illetve szur-
kolóikat forrótea, 
forralt bor, illetve 
zsíros kenyér lila-
hagymával várta! 

Köszönjük mindenki részvételét és mindenkinek Békés-Boldog 
Újévet kívánunk!  

Szávics Edina - könyvtáros 
 

 
 

A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által 
szerkesztett és nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap. 

Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika 
 


