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                Nagypalli Hírhozó 

                  Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

                                        2017. december 

 

Kedves Nagypalliak! 

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. 

           Karácsonykor ünnepelni gyűlünk össze szeretteinkkel.  
Ekkor szakítunk több időt, hogy családunkkal, rokonainkkal és  

barátainkkal tölthessünk szeretetben gazdag órákat.  
Karácsony valódi üzenetét azonban minden  

embertársunkkal meg kell osztanunk, hiszen a szeretet mindenié!  
Mindenki érezze a Karácsony örömét és a reményt, hogy jövőre jobb  

lesz, és lelkiekben is gazdagabb, szebb év vár ránk!  
         Ebben a hitben kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele  

együtt járó békesség tegye széppé az ünnepünket. 
Kívánom, hogy  karácsony ünnepe segítse Önöket az igazi  

kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, hogy az új 
esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

Minden nagypalli polgárnak kívánok békés, boldog  
szent karácsonyi ünnepeket! 

 
 
 

                                                        Grátz Erika 
                                                        polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HIREK 

 
Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
19-én rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget, melyre a község 60 éven felüli 
lakosságát hívták meg.  
Ez évben Illésné Speiser Mária az óvoda vezetője köszöntötte a vendégeket, majd 
Grátz Erika polgármester emléklapot adott át a megjelent házassági évfordulójukat 
ünnepelteknek. 

 
 
40 éves házassági 
évfordulójukat ünne-
pelték Schnell Ferenc 
és Aszmann Ilona. 
45 éves házassági 
évfordulójukat ünne-
pelték ez évben Cser 
Miklós és Török 
Erzsébet valamint 
Simó Csaba és 
Molnár Zsuzsanna. 
 
 

 
A hatvanévesek, mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen Balogh 
Györgyné, Fehér János, Hajnal László, Kelemen András, Molnár Gáborné, Petrina 
András Pál, Pécsi Jenőné, Schnell Ferencné és Szalai Béláné. Hetven évesek 
klubjába lépett Csille József, Mező Jánosné és Siklósi József. Nyolcvan évesek 
klubjába lépett Bartos Antal és Mühl Henrikné. A legidősebbek is köszöntve lettek. A 
legidősebb hölgy Dobszai Józsefné, a legidősebb férfi Pörös István. 
A köszöntések után Ruppert Blanka mecseknádasdi diák musicaljeivel ragadtatta el 
a közönséget, majd az iskolások műsorát nézhették meg a szép korúak.  
Ezt követően vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket. A süteményt ez évben is a 
Bérces és Mező család sütötték, kemencében sült diós- és mákos kalácsot. 
A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok nyitották meg. 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. 

 
Grátz Erika – polgármester 
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Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal  

 
 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy 2018. január 1-től a jegyzői feladatokat          
dr. Csernyászky Gábor Miklós látja el. Az ügyfélfogadási idő a Nagypalli 
Kirendeltségen, egyenlőre változatlan formában szerda délelőtt lesz.  
 
 

Földvári Edit – aljegyző 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
 

Nemzetiségi Önkormányzatunk ez éven is megajándékozza helyi intézményeink 
gyermekeit, tanulóit a Mikulásünnepségen. 
December 30-án szilveszteri futóversenyt szervezünk. 
 
 

Szilveszteri Futóverseny 
December 30. Szombat 

 
Gyülekező és regisztráció a Kézműves Ház udvarában 14 órától. 
Rajt 14:30 órakor a Petőfi utca bejáratánál Sunyi söröző oldalán. Távolság: 750 m. 
A következő korcsoportokba várjuk a jelentkezőket: baba-mama, óvodások, alsó 
tagozatos iskolások, felső tagozatos iskolások, fiatal titánok (14-20 évesek), 
húszasok, harmincasok, negyvenesek, ötvenesek, nagymamák, nagypapák. 
A futóverseny résztvevőit az eredményhirdetés után megvendégeljük a Kézműves 
Házban. (virsli, forró tea, forralt bor, puncs,) 
A futóversenyre jelentkezni december 28-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Bérces Attila 30-237-4348 mobilszámon valamint 
Polgármesteri Hivatal 72-466-752 telefonszámon. 

 
 

A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok minden nagypalli lakósnak. 
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weinachten und ein glückliches neues Jahr! 
 

Bérces Attila – elnök 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- 
Kindergarten und Küche Pahl 

 
 

Kedves Olvasó! 
 

Mindjárt vége az ősznek, ilyenkor mindenki kicsit átszellemül lélekben, és a test is 
úgy érzi, ráfér már egy nagyobb pihenés. Az ünnepek nincsenek már olyan messze, 
de addig is sok-sok tartalmas hét áll előttünk. 
Amint azt már a télapótól és szaloncukortól roskadozó áruházi polcokból is láthatjuk, 
megint elmúlt egy naptári év, s vele együtt egy munkaév. 
Folytatva múlt havi újságcikkem gondolatait….. október 31-én, a Mindenszentek 
előtti délelőttön kisétáltunk a temetőbe, gyertyát gyújtottunk óvodásaink 
hozzátartozóinak sírjainál. 
Közben útba ejtettük a Közfoglalkoztatottak Házát. 

 
 
 
 
Este részt 
vettünk a 

falu remek 
hangulatú 
Halloween 
partyján. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Eredetileg az angolszász országokban ünnepelték a Halloween –napot, de mára az 
egész világon elterjedt).  
A gyermekek és a felnőttek ki-festették az arcukat valamilyen félelmetes figurává, 
maskarát öltöttek magukra és bekopogtattak házakhoz, ahol verseltek, énekeltek és 
ezért édességet kaptak ajándékba. 
November 10-én a falu és az iskola közösségével együtt, közösen ünnepeltük a 
Márton napot. Erre az alkalomra lampionokat, mécseseket, libás dekorációkat 
készítettünk, a szülők pedig töklámpást faragtak otthonukban gyermekeikkel.   
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Mindezek csillogásukkal és fényükkel hozzájárultak az ünnepi hangulat 
megteremtéséhez. 
Az ünnepély előtti délelőttön elmeséltük óvodásainknak a Márton- naphoz fűződő 
mondát, beszélgettünk a naphoz köthető időjóslásokról,…( ködös Márton után enyhe 
telet várhatsz…..stb. ).   
Gyermekeink a csoportszobában, legendás jelmezekben nagyon ügyesen, el is 
játszották a történetet. Délután hagyományainkhoz híven 16:30 órakor a Református 
templomnál gyülekeztünk, onnan lampionokkal, énekszóval masíroztunk végig a falu 
főutcáján. 

 
A Kultúrházhoz érve „libasorban” vonultunk. Műsorunkat liba jelmezben-és fejdíszben 
adtuk elő. Befejezésül tök lámpásainkkal lampiontáncot jártunk, majd az udvari tábor 
tűzet csodálva melegedtünk. 
Az óvodások és az iskolások műsora után libazsíros kenyeret fogyaszthattunk. 
Az elemózsiához meleg gyümölcstea, a felnőtteknek forralt bor is járt. 
November 13-án az „Ügyes Kezek” szakköri foglalkozás keretében, Bérces Erzsi 
néni irányításával vadgesztenye süteményt készítettek óvodásaink.  
A finom és mutatós „vadgesztenyékből” közösen jót falatoztunk.  
A Rovitex Hungária KFT –vel folyamatosan erősödik kapcsolatunk, ezt az is példázza, 
hogy a munkáinkról küldött fotók hatására újabb adomány csomagot vehettünk át. 
November 14-én Erdősmecskére utaztunk a Csurgó Zenekar koncertjére. A zenekar 
több, mint 10 éve nap, mint nap óvodáskorú gyermekekkel foglalkozik. Előadásukban 
számos ismert őszi népdalt, saját dalokat, gyermekjátékokat elevenítettek fel, korunk 
zenei ízlésvilágára formázva. A koncertnek a gyermekek és  
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mi óvodapedagógusok is aktív részesei voltunk. Együtt énekeltünk, mulattunk, 
táncoltunk. 
Köszönjük az utaztatást Grátz Erika polgármester asszonynak és Mihály János 
falugondnoknak. 
November 19-ére a Kultúrház dekorálásával, valamint rövid kis műsorral készültünk 
a falu időseinek köszöntésére. A szívet melengető kis műsorunkat azonban 
óvodásaink betegsége miatt sajnos nem tudtuk előadni, pedig alaposan felkészültünk 
rá a gyermekekkel. 
November 20-án Könyvtár látogatáson voltunk, ahol először Pap- Dobszai Anikó 
könyvtáros mesét olvasott fel gyermekeinknek, majd körülnézhettünk a polcokon, 
gyönyörködhettünk a könyvekben. 
Köszönjük a lehetőséget Anikó! 
A könyvtár után a Közfoglalkoztatottak Házát látogattuk meg, ahol a dolgozók 
ünnepre, való készülődését láthattuk. 
November 24-én az óvoda dolgozói is segítettek feldíszíteni az adventi sátrat, a 
Kézműves Ház udvarát a vasárnapi rendezvényre. 
November 26-án részt vettünk az adventi „Kézműves Karácsonyi vásár és 
Játszóház” programon, ahol gyermekeink kézműves foglalkozásokon vehettek részt, 
mi felnőttek pedig megtekinthettük az iskolások műsorát, vásárolhattunk a Nagypalli 
Kézműves Műhely termékeiből, valamint fogyaszthattuk a finom forró teát, puncsot, 
forralt bort, zsíros kenyeret, süteményt, sült tököt, melyet a Karácsonyi Manók 
kínáltak. 
Ez a rendezvény minden évben szép emlékeket hagyott bennünk, de az idei évi 
magával ragadó volt. 
Decemberi programjaink: 
2017. dec. 6.   „ Mikulás ünnepség” (Harmadik Színház Pécs- „A Mikulás 
csengettyűje” című darab megtekintése, majd csomag osztás). 
2017. dec. 19.    Pécsváradi Zeneiskolások Karácsonyi koncertje 
2017. dec. 21.    Karácsonyi ünnepség (zártkörű rendezvény) 
2017. december 27-től 2018. január 2-ig TÉLI SZÜNET LESZ az óvodában. 
Szünet utáni első munkanap: 2018. január 3 (szerda). 
A téli szünet idejére az óvodásoknak pihenést, örvendetes ünnepi készülődést, szép 
karácsonyozást kívánok és sok-sok ajándékot a fa alá! 
Remélhetőleg fehér lesz a karácsony és a téli örömöket is élvezhetik az apróságok. 
Nagypall lakónak, valamint a Nagypalli Hírhozó minden olvasójának szeretetteljes, 
békés, boldog Karácsonyt és az Új évre a legjobbakat kívánom szeretettel! 

 
 

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

Nagypalli Iskola 
 

Weöres Sándor: Tél 
Hó a mező takarója, 

hűvös a nap, fogy a láng. 
Délen a fecske, a gólya 

gondol-e ránk? 
Nincs dal az ég hidegében, 

károg a varjúsereg. 
Mégis a szán fut a jégen, 

gyerekek! 
Az október 30-tól november 3-ig tartó őszi szünet után november 10-én ünnepeltük a 
már hagyománnyá vált Márton napot. A református templomnál gyülekeztünk, innen 
indult a menet a kézműves szakkörön készített egyedi lámpásokkal, magyar és német 
Márton-dalokkal a kultúrházba. Az óvodások kedves műsora után iskolásaink 
szerepeltek.  

 
A műsorban a Márton naphoz kapcsolódó jelenetet, időjósló verset és dalt adtak elő. 
A gyerekek előzőleg töklámpást faragtak, amiért mindegyikük csokit kapott 
ajándékba. A műsor után a vendégeket zsíros kenyér és tea várta, majd az udvaron 
meggyújtott tűz körül énekeltünk és melegedhettünk. 
A következő hétvégén, november 19-én Nagypall idős lakóit köszönthették az 
iskolások is egy újabb műsorral. Az Idősek napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy ők is a társadalom hasznos tajgai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk, mindarra az élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, az elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 
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Az ezt követő vasárnap, november 26-án a Kézműves háznál adták elő az iskolások 
Advent-köszöntő műsorukat. Majd kezdődhetett a kézműveskedés, melyben az 
iskolás gyerekek idén is aktívan részt vettek. 
Ezúton köszönjük a Szülőknek, hogy lehetővé tették, hogy gyermekeik a hétvégi 
műsorokon is szerepelhettek. 
A Tisztelt Olvasóknak és családjaiknak békés, meghitt ünnepeket, iskolánk diákjainak 
és dolgozóinak ezen felül pihentető téli szünetet is kívánok. 
 
         Takács Tímea 
          tanító 

 
 

Egyesületi Hírek 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

 
November 11-én megtartottuk a 
hagyományos „Márton napi „vacsoraestet. 
A klub vezetője a Márton nap történetét 
mesélte el, illetve az ehhez a naphoz 
népszokásokról beszélt. Megköszönte 
polgármester asszonyunknak az egész évi 
segítségét, valamint a segítőinek, Mező 
Jánosnénak, Dobszai Jánosnénak és 
Keszler Károlynénak és egy-egy szál 
virágot adott át. 
 
Ezután meg köszöntöttük a negyed éves 
névnaposokat, akik a finom vacsora után 
hozták a süteményeket. 
Vacsora után kötetlen beszélgetéssel 
folytattuk az estét, terveztük a jövő évi 
programjainkat.                    
A karácsonyváró estét 2017 december 19-
én kedden 17 órakor tartjuk melyre minden 
klubtagot szeretettel várunk.                                    

 
                                                                                                                              

Bérces Boldizsárné- elnök 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Az egyesület a hagyományos karácsonyi kézműves vásárt és foglalkozást november 
26-án rendezte meg. Ez évben az előrejelzés szerinti várható rossz idő miatt az 

önkormányzat támo-
gatásúval béreltünk egy 
sátrat, melyben gáz-
kandeláberekkel fű-
töttünk. Így a ren-
dezvény hangulatát az 
eső és a hideg sem 
zavarhatta meg. Az 
iskolások műsora után 
megérkezett a mikulás, 
aki szaloncukrot és egy 
kis mikulást aján-
dékozott a jelenlevő 
gyerekeknek. A jó 
manók pedig a 

vendégeket és a gyerekeket kínálták libazsíros kenyérrel, süteményekkel, teával a 
felnőtteket forralt borral és 
punccsal. Volt még finom 
sütőtök is. Este mikor a 
rendezvény be fejeződött a 
segítők vacsorát kaptak. 
Mindenkinek még egyszer 
szeretném megköszönni a 
segítségét, mert csak közös 
erővel tudunk ilyen 
hangulatos rendezvényeket 
lebonyolítani. 

 
                                                                                      

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Halálozás 
 

Csányi Mihályné élt 77 évet 
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KÖNYVTÁRHIREK  

 
Kedves Olvasó! 

 
Örömmel értesítek mindenkit, hogy nemrég 
számos könyv érkezett a könyvtárba, közöttük 
sok gyermekkönyv, regény és szakkönyv.  

 
Aki kedvet érez, jöjjön, olvasgasson kedvére! 
Emellett a nyitvatartási idő alatt az internet 
elérhető bárki számára! 

 
Szeretném itt is kiemelni a Csorba Győző Könyvtár cipős doboz akcióját. Kérem 
mindenki, aki teheti, segítsen! 

 
November 20-án délelőtt könyvtár 
órát tartottam az ovisoknak. A 
Dönci és a varázstakaró című 
mesét olvastam fel nekik, majd 
kedvükre válogathattak a 
mesekönyvek és a játékok között. 
Nagyon jó hangulatban telt a 
délelőtt! Örülök, hogy még a 
legkisebbek is érdeklődnek a 
könyvek iránt! Remélem ez a 
lelkesedés nem hagy alább később 
sem. 

 
 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2017. december 14-
én, csütörtökön a könyvtár nem délután, hanem délelőtt 800-
1200 tart nyitva. Az idei évben az utolsó nyitva tartási nap 
december 19. (kedd). Ezután már csak az új évben 
találkozhatunk a könyvtárban! 
 
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden 
kedves Olvasónak békés, szeretetben gazdag adventi 
készülődést és kellemes ünnepeket kívánjak! 

 
 

 
Papp- Dobszai Anikó 

könyvtáros 
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                              MEGHÍVÓ 
 

    Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt 

2017. december 20-án, szerdán 

a Karácsonyváró műsorunkra. 

 
Időpont: 17 óra. 

Helyszín: Nagypall, Kultúrház 
 

    Az iskola diákjai, tanítói 
 
 
 

 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok 

állnak rendelkezésükre 
 

 
 

December 14. Csütörtök:  09:00.-11:00- óráig   
December 19 Kedd: 14:00.-17:00- óráig 

 
 

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

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

Megértésüket köszönjük! 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

 
Papp-Doboszai Anikó – élelmezésvezető 
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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/

