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Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! 
 
 
 
 
 

Megfáradt már az Esztendő, 
lassúbb lett a lépte, 

úgy gondolta, ideje lesz 
megpihenni végre. 

 
Búcsúzóul összehívta 

egész pereputtyát, 
s eldöntötték, hogy az Új év 

folytatja majd útját. 
 
 

 
 
 
 

Boldog, derűs volt az Új év, 
ígéretet is tett: 

- Ha tehetem, az utamon 
mindenkit segítek. 

 
Szilveszterkor a búcsúzó 

Óév elé lépett, 
s útnak indult, hogy beváltson 

minden reménységet.  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Elmúlt a karácsony és annak egyik kimaradhatatlan velejárója, a gyertyafény. 
Gyertyát gyújtottunk az adventi koszorún, az ünnepi asztalon és a karácsonyfán. 
A karácsony a szeretet ünnepe is, amit legtöbbször otthon, szűk családi körben, 
terített asztal mellett, szeretteinkkel ünnepelünk. Azokkal, akik igen közel állnak 
hozzánk, akik fontosak nekünk. 
Az advent a karácsonyt megelőző 4 hét időszaka, az elcsendesedés, elmélkedés, a 
várakozás ideje. 
A 24 kis adventi zsákocskánkat megtöltöttük édességgel és karácsonyig mindennap 
más gyermek nevét húztuk ki, akik nagy örömmel, ujjongva fogadták a 
meglepetéseket. 
Ebben az évben is elkészítettük Betlehemünket, a nagy adventi koszorúnkat a 
folyosóra, ünnepi díszbe öltöztettük intézményünket. 
Az ünnepre készülődve sok verset, dalt tanultunk. Délelőttönként barkácsoltunk, 

közben halkan, 
karácsonyi 

dallamok szóltak 
a csoportszobá-
ban. Délutáni 
meséink is a 
karácsonyi ké-
szülődésekről, a 
szeretetről szól-
tak.  
A kis adventi 
koszorúnkat a 

csoportszobába 
Pátkai Anett 
készítette gyer-
mekeinknek. Kö-
szönjük szépen!  
 
 
 

Ebben a hónapban többször kaptak édességet óvodásaink. Dobszai Krisztiántól és 
több alkalommal Schnellné Muszti Anitától. Anita karácsonyi képeslapokat is hozott 
az óvodába, melyet gyermekeink megrajzoltak, ő pedig elküldte egy szegény 
kislánynak, aki a karácsonyi lapokat gyűjti, és csak ezt kéri ajándékba mindenkitől. 
Köszönjük szépen! 
A Mikulás december 3-án érkezett az óvodába. E napon délelőtt Pécsváradra 
utaztunk, ahol a Csurgó együttes mikulásnapi zenés műsorát néztük meg. 
Óvodásaink aktívan együtt működtek és énekeltek az együttes tagjaival.  
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Az utaztatást köszönjük Kófiás Endrének a pécsváradi Tankerület Igazgatójának és 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
Visszatérve az óvodába, a gyermekek nagy-nagy örömére a csoportszobában már 
várt bennünket a Mikulás. Dalokkal, versekkel köszöntöttük Őt. 
Ezt követően a Mikulás bácsi átadta óvodásainknak, valamint az óvó néniknek és 

dadus néninek is 
az ajándék-
csomagokat,  a 
Nagypalli Német 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat tá-
mogatásával. 
Köszönjük a 
Mikulás szerepet 
Dobszai Krisz-
tiánnak és a 
csomagokat Bér-
ces Attilának. 
A Mikulás ünnep-
séget követően 
Rózsáné Edit 2 
db készség-
fejlesztő játékot 

ajándékozott 
gyermekeinknek. 

December 11-én Nevelés nélküli munkanapot tartottunk. 
 

 
 
 
Szintén- e napon pályáztunk gyermekeink 
alkotásaival a PRINT KER Office Land KFt által 
kiírt  „Karácsonyi  Kézműves Alkotó pályázat”-ra. 
A róluk készült fotókra a Print Ker Office Land Kft  
facebook oldalán 2016 január 4-ig lehet szavazni.  
Kérem ezúton a Nagypalli Hírhozó olvasóit, hogy 
akik még nem tették meg, szavazzanak 
óvodásaink alkotásaira! Köszönjük szépen!  
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December 17-én jött a „Jézuska” az óvodába. A csomagokat a Nagypalli 
Önkormányzattól, az ajándék játékokat pedig a Nagypalli Német Nemzetiségi 
Önkormányzattól, Dobszai Krisztiántól, Lasszerné Schnell Ingridtől, Molnárné Knopf 
Brigittától és férjétől, valamint Schnell Ferencnétől kaptuk. 

Fenyőfánk Szirmai 
Gábor és család-
jának adománya 
volt, melyet advent 
időszakában az 
óvoda folyosóján 
díszítettünk fel és 
csak a karácsonyi 
ünnepséget meg-
előző estén került 
a csoportszobába. 
Teleki Gyöngyi 
karácsonyfadísze-

ket ajándékozott 
óvodánknak. 

Köszönjük szépen! 
A Szülői Szervezet 
tagjai, Molnárné 
Knopf Brigitta és 
Schnellné Muszti 

Anita a téli szünet előtti utolsó munkanapra süteményt sütöttek  gyermekeinknek, 
Rózsa Edittől pedig almalét kaptunk az ünnepi ebédhez. Köszönjük szépen! 
 
2015. december 21-től 2016. január 3-ig TÉLI SZÜNET miatt óvodánk nyitva tartása, 
valamint a főzőkonyhánk is szünetelt. 
Szünet utáni első munkanap: 2016. január 4. (hétfő) 
 
Az év végéhez közeledve szeretném megköszönni Mindenkinek, aki ebben az évben 
bármilyen segítséget, - támogatást nyújtott óvodánknak! Köszönöm szépen 
óvodásaink, az óvoda dolgozói és a magam nevében!  
Sikerekben gazdag, Békés, Boldog Új Évet Kívánok!  
 

       Illésné Speiser Mária 
       óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI, még november 
közepén tankerületi szépíró- és rajzversenyt hirdetett a 2-3-4. évfolyamos tanulóknak. 
A szépíró versenyen három tanulónk vett részt: Balogh Orsolya, Majdics Nóra és Tóth 
Klaudia 2. osztályos tanulók. A megmérettetésen a külalak mellett a pontosságot és 
a helyesírást is figyelembe vették a zsűri tagjai. A rajzversenyre, a gyerekek neveinek 
monogramját kellett minél ötletesebben, szebben kidíszíteni, szabadon választható 
technikával. Ezen a versenyen Lasszer Alexandra 2. osztályos tanulónk első 
helyezést ért el, Kőszegi Jázmin 4. osztályos tanulónk pedig 3. helyezett lett. 
Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez és felkészítő tanítójuknak Kajos 
Valériának! 
December első napjaiban került felszerelésre intézményünkben az interaktív tábla és 
a hozzá tartózó projektor. Ezek az eszközök és a hozzájuk tartozó digitális 
tananyagok nagyban segítik pedagógusaink munkáját abban, hogy az elsajátítandó 
tananyag még jobban felkeltse tanulóink figyelmét és a tanítási órák még 
érdekesebbek legyenek.  Az eszközöket már használatba is vettük. 
December 4-én érkezett iskolánk tanulóihoz a Mikulás. Ebben a tanévben a község 
Kultúrházában vártuk a Télapót. 

  
 
A gyerekek verseket szavaltak és 
énekeltek a Mikulásnak, majd 
kiosztotta a jól megérdemelt 
ajándékokat. A csomagokat a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ajánlotta 
fel ebben az évben is, melyeket 
ezúton köszönünk! Majd a kis 
ünnepség után, egy kis 
sportdélutánra invitáltuk a 
gyerekeket. Három csapatra 
osztottuk tanulóinkat, majd különféle 
ügyességi feladatok vártak a 
gyerekekre. A feladatok mindig a 
Mikulással voltak kapcsolatosak. 
Köszönet két kolléganőmnek, Kajos 
Valériának és Németh Anitának a 
vidám, remek délutánért, akik 
megszervezték és lebonyolították ezt 
a programot. 
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December 8-án a pécsváradi Zeneiskola növendékeinek karácsonyi hangversenyét 
hallgathattuk meg. Felcsendültek a már ismert karácsonyi dalok és lezárásképpen 
együtt énekeltük el a Kiskarácsony, nagykarácsony című éneket. 
December 11-én a nagypalli Mozgó Könyvtárban jártunk, ahol egy vidám délutánt 
tölthettek el tanulóink.  
Időközben a gyerekek ajándékokat készítettek szüleiknek karácsonyra, Német Anita 
tanítónő segítségével. Ebben az évben gyertyatartó volt az ajándék, melyet, arany és 
ezüst filctollal, fenyőágakkal díszítettek a gyerekek. 
 
December 16-án a Magyar- Német Barátság Klub tagjai számára adtuk elő 
Karácsonyváró műsorunk egy részletét, majd másnap tanulóink szülei, nagyszülei, 
ismerősök nézhették meg Karácsonyváró műsorunkat és a Betlehemi pásztorjátékot. 
Műsorunkat ebben az évben, az adventi időszakhoz kapcsolódó verssel és énekekkel 
kezdtük, majd a télről és a Mikulásról szóló kisebb jelenetek eljátszásával eljutottunk 
a karácsonyi időszakig. 
 

 
 
December 18-án az iskolában ünnepeltük meg a karácsonyt és ezen a napon 
ajándékoztuk meg egymást, amit a gyerekek már nagyon vártak. Majd ezután Pécsre 
utaztunk és a Planetáriumban megnéztük a Kalandozás a csillagos égbolton című 
előadást. Ezután egy kis játék következett a Zsolnay Kulturális Negyedben, majd 
elsétáltunk a Széchenyi téren álló nagy karácsonyfához. 
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Időközben tanulóink és intézményünk pedagógusai is, a jól megérdemelt és a már 
nagyon várt pihenésüket töltik a téli szünet időszakában. Remélem kipihenve és új 
lendülettel találkozunk január 4-én újra az iskolában!  
Kívánok iskolánk tanulóinak, szüleiknek, intézményünk pedagógusainak és minden 
kedves Olvasónak eredményekben gazdag,  békés, boldog, új évet! 
 
                                                                   Aszmann Róbertné - tagintézmény vezető 
 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 

Január 12. – Január 15.-ig. 
 
 

Kedd: 08:00.- 12:00. óráig 
Szerda:  08:00.- 12:00.- ig 

Csütörtök: 12:30.-15:30.-ig 
Pénteken:    08:00-12:00- óráig 

 
Szávics Edina - élelmezésvezető 
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Nagypalli Magyar Német Barátság klub 

 
December 14-én, a hagyományokhoz híven megtartottuk klubtagjaink részére a 
karácsonyváró estet. 
Mint minden évben az iskolások adtak egy nagyon szép műsort, amit ezúton is 
szeretnék megköszönni a pedagógusoknak. 
 
 
 
 
 
A műsor után Dobszainé Juliska köszöntötte 
a klubtagokat, majd egy kicsit kifejtette miről 
is szól a karácsony. Ezután kiosztottuk 
mindenkinek a kis ajándékot, melyet ez évben 
Schnell Lászlóné Ildikó által készített 
mézeskalács mécses tartó volt. A 
polgármester asszony megköszönte a klub 
vezetőnek az egész évi munkáját. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ezt követően 
felszolgáltuk a 
kalácsot, üdítőket 
és a kis hazai 
borokat, majd 
kötetlen beszél-
getéssel folytattuk 
az estet. 
 

                                                                                   
Bérces Boldizsárné 

klubvezető 
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Januári Könyvtárhírek 
 
 
 

 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
 

Ezúton szeretnék minden Kedves Könyvtártagtól elköszönni, akivel ebben az öt 
évben találkozhattam.  
A Nagypalli Mozgókönyvtár 2010 októberében nyitotta meg a kapuit, melyet én a 
kezdetektől vezettem. Ezért is fájószívvel, de januártól átadom e feladatkörömet 
Geresdi Józsefné- Margitnak.  
Kérem, fogadják szeretettel Margitot, aki épp olyan szívvel és szeretettel fogja tovább 
vinni a könyvtár működését, mint én. 
Kérem, segítség őt munkájában a könyvtárrendelésnél kedvenc könyvlistákkal, 
kérésekkel. 
 
 

Könyvtárnyitás: 2016. Január 04.-én kedden 
 
 
 

ÚJ NYITVA TARTÁS: 
          KEDD:                  15:00 – 18:00 
          SZERDA:             15:00 – 18:00 
          CSÜTÖRTÖK:     15:00 – 18:00 
          SZOMBAT:          15:00 – 18:00 

 
 
 

Szávics Edina 
         könyvtáros 
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A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat január 30-án, szombaton 
rendezi meg a batyus farsangi sváb bált, melyre szeretettel várunk mindenkit.  

Belépő: 1000.-Ft/fő  
Asztalfoglalás Bérces Attilánál a 30-2374348-as, valamint Szávics Edinánál a 

72- 466-752-es telefonszámon január 26 -ig. 
 
 
 

 
A Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub hagyományos fánksütő versenyét 
2016. február 7.-én délután 3 órakor rendezi meg.  
A klubtagokon kívül minden nagypalli sütni szeretőt szívesen várunk a 
versenyre. Jelentkezés február 2-ig a 72/466-713 –as telefonszámon Bérces 
Erzsinél lehet. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Decemberben két rendezvénnyel is vártuk községünk lakosait. Az év utolsó napjait 
szerettük volna egy kicsit felvidítani. December 30-án szilveszteri futóversenyre 
hívtunk mindenkit. A futóversenyen minden korosztály képviselte magát, ahol ez 
évben is a részvétel volt a fontos, és az, hogy egy kellemes délutánt töltsön el az, aki 
eljött. Korosztályonként minden első befutó egy érmet kapott, minden résztvevő pedig 
egy nagypalli naptárt. A futás végén a kézműves házba hívtunk mindenkit ahol forró 
tea, forralt bor, puncs, virsli valamint Mező Katica és Bérces Erzsi által készített  
kemencés lepény és kakaós kalács várta a résztvevőket. 
Korosztályonként az alábbi résztvevők voltak a legügyesebbek: 
Óvodás – Pécsi Izabella, alsó tagozatos iskolás – Varga Veronika, felső tagozatos 
iskolás – Csille Máté, fiatal titán – Börcsök Erik, huszonévesek – Balázs Krisztina, 
harmincasok – Háriné Tisza Mónika, negyvenesek – Kajos Valéria, ötvenesek – 
Moschnitzka Zsuzsanna, nagymamák – Molnár Gáborné, nagypapák – Illés János. 
Aki ott volt egy kellemes, vidám hangulatú délután vehetett részt. 

 
Szorgos sütőasszonyainknak, Katicának és  
Erzsinek valamint a kemence fűtőnek Boldi 
bácsinak köszönhetően ismét finom kalács és 
lepény készült a futóverseny résztvevőinek. 
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December 31.-én 
szilveszteri batyus 
bált szerveztünk a 
kultúrházban. Az 
óévbúcsúztatóra 50 
fő jelentkezett, akik 
fergeteges hangu-
latban köszöntötték 
az új évet.  
A Nagypalli Német 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat sike-
rekben gazdag bol-
dog új évet kíván 
mindenkinek.  
 
Bérces Attila - elnök 
 

 

 
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/

