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Farkas Anna 
 
 
Újévi köszöntő 
 
Érkezik az Újév, 
Elszállt ismét egy év, 
Szépre emlékezzünk,  
A jövőben higgyünk. 
 
Boldogan köszöntjük, 
És mindig reméljük, 
Jót hoz életünkbe, 
Bánatot kerülve. 
 
Koccintunk a szépre, 
A jó egészségre, 
Szerencse kísérjen, 
Mindig Velünk legyen. 
 
Kívánok most Nektek 
Újabb sikereket, 
Szeretetben gazdag, 
Szép, Boldog Újévet! 
 
 
 

 
Kedves Nagypalli Polgárok! 

 
Pezsgős poharak csilingelő hangjai kíséretében léptünk át az Újév küszöbén és 
elmondtuk szokásos jókívánságainkat. Kívánom minden Nagypalli lakósnak, hogy 
teljesüljenek ezek a kívánságok és az elkövetkező évben egészségben, 
békességben, szeretetben és bőségben teljenek a mindennapok. 
 

Grátz Erika - polgármester 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten 
und Küche Pahl 
 

 
Kedves Olvasó! 
Megérkezett a várva-várt december, sokak legkedvesebb hónapja. 
Egymást követték az ünnepek, az ajándékozások hada. A gyerekek imádták a 
Mikulást, a Karácsonyt…… 
Advent első hetében felkértek a Zöldítő Blog részére egy „jógyakorlat” cikk 
megírására a nagypalli adventi készülődésünkről, programjainkról. Úgy gondolom, 
hogy ezzel a cikkel sikerült kicsit öregbíteni Nagypall hírnevét. 
 
December 4-én Borbála ágat hajtattunk a gyermekekkel. A vízbe állított ág 
karácsonyig kihajtott, így bő termésre számíthatunk az újesztendőben. 
Ugyanezen a napon a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést tartott óvodánkban. 
Intézményünkben mindent rendben találtak. 
 
December 6-án délelőtt izgatottan vártuk a Mikulást. De azt a hírt kaptuk, hogy 
elveszett a naplója, amelybe egész éven át szorgalmasan jegyzetelte, melyik gyerek 
mit csinál, hogyan viselkedik. Interaktív mesén keresztül segítettek a gyerekek a 
Mikulás manóinak megszerezni a naplót.  Három játékos feladat teljesítése után 
jutottak el a keresett kincshez. Első feladatként énekelni kellett egy szép téli dalt. 
Második feladat egy közös tánc volt. Harmadik feladatként tíz elrejtett karácsonyhoz 
kapcsolódó tárgyat kellett megkeresni és a Mikulás zsákjába tenni. Gyermekeinknek 
sikerült minden feladatot teljesíteni, így Morgó manó visszaadta a naplót. Reggel a 
Mikulás kezébe vehette a megkerült naplót és megnézhette melyik gyerekről mit 
jegyzett fel az év során. Hisz ennek megfelelően osztotta el ajándékait.  
 
Délután Pécsre utaztunk a Harmadik Színházba, ahol a „ A Mikulás elveszett 
csengettyűje” című interaktív koncertmesét néztük meg. A rendezvény teltházas volt. 
A darabban a gyermekek a közös alkotó játék élményét fedezhették fel. Kis 
csapatokban álltak be az előadásba.  A történet énekes-mozgásos formában ment 
előre, észrevétlenül alakultak pillanatnyi barátságok, és fonódott tovább a zenés 
mese szála. Eljött a nagy nap, a Mikulás készülődik, de bizony baj van, a 
Nagyszakállú nem találja a varázscsengettyűjét, pedig nélküle nem tudja teljesíteni a 
gyerekek kívánságát. Segítenünk kellett hát neki, hogy útra kelhessen. 
A jegy foglalásakor kértem a program szervezőjétől a lehetőséget, hogy a nagypalli 
óvodások bemutathassák Mikulás napi műsorukat és ajándékcsomagjainkat a 
szerepjáték szerinti Mikulás adja át apróságainknak. Kérésemet szívélyesen 
fogadták, ……így minden teljesült. Németh János a Pécsi Nemzeti Színház 
színművésze – aki a Mikulás szerepét alakította-, az előadás után kérésünkre - 
hozzánk visszatérve, a gyermekeknek szánt csomagokat a színpadon átadta. Hálából 
a Mikulásnak előadtuk ünnepi műsorunkat. 
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Ez a napunk igazán boldogan és tartalmasan telt, melynek finanszírozását külön 
köszönjük a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a rendezvényre való 
utazást Grátz Erika polgármester asszonynak és Mihály János falugondnoknak. 
 
December 11-én mézeskalácsot sütöttünk gyermekeinkkel. 
 
December 12-én - Zöld Óvodaként-, az „Értünk” Környezeti Nevelés az óvodában 
Munkaközösség meghívására, részt vehettünk Pécsett a Köztársaság téren, a 
Madárkarácsonyon. Az ünnepségre elvittük az általunk készített 
karácsonyfadíszeket, amelyek a madarak számára téli eleségül szolgáltak. A 
rendezvényen öt Zöld Óvoda volt jelen.  A szervező a megnyitó beszédében külön 
köszöntötte a „nagypalli kis falucska óvodájából” érkezőket.  A fenyőfát a többi 
óvodákkal együtt díszítettük fel, majd közös versmondással, énekléssel felavattuk. 
A „Madárkarácsony” előtt gyönyörködtünk a pécsi Árkádban az adventi díszek 
szépségében, fényében. A fénykavalkádot gyermekeink csillogó szemekkel, tátott 
szájjal, lélegzet visszafojtva csodálták. Az adventi vásáron apró ajándékkal is 
megleptek bennünket. Köszönjük szépen Tárnai Zsanett boltos néninek!  
Az utaztatásunk ezúttal a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával valósult meg. Köszönjük szépen nekik! 

Ezen a napon (december 
12-én), a pécsi Madár-
karácsony rendezvénnyel 
egy időben ünnepélyes 
szakmai nap keretében 
került sor a Zöld Óvoda 
minősítést tanúsító 
oklevelek átadására 
Budapesten, a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtárban.  
Az Oklevelet és a vele járó 
kis ajándékcsomagot 
személyesen vettem át. 
 

December 13.-hoz, Luca napjához számos népszokás kapcsolódik. Ezekből 
elevenítettünk fel néhányat.  Szokás volt e naptól kezdve 12 napon át megfigyelni az 
időjárást és ebből következtetni a következő év hónapjának időjárására. Ez volt a 
Luca kalendárium. Beszélgettünk a Luca székének faragásáról, amit a hagyomány 
szerint kilencféle fából állítottak össze és karácsony estéjére szabadott elkészülnie.  
Ezért terjedt el a mondásról: 
 „ Lassan készül, mint a Luca széke”. Luca napján hajnalban kotyolni indultak a fiúk. 
Lopott szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, erre térdepelve mondták el 
köszöntőjüket, bő termést, a jószág nagy szaporulatát kívánva. A háziasszony vízzel 
fröcskölte le, kukoricával öntöttel le őket, amit aztán a tyúkok ettek fel.”Kity-koty-kity- 
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koty”volt a köszöntő kezdő sor innen származik a kotyolás kifejezés. Mi is 
megtanultunk egy kotyolós dalt, amit vidáman énekeltünk a nap folyamán. A 
legnevezetesebb népszokás a Luca búza ültetése. Kis csapatunk is elvetette a 
búzaszemeket, melyek karácsony tájára ki is zöldültek, ebből is következtetve a jövő 
évi termésre. 
Az eddigi évek hagyományait követve, idén, december 19-én látogattak el hozzánk a 
pécsváradi zeneiskola növendékei. A hangversenyen előadott karácsonyi 
dallamokkal a kisiskolások és nevelőik ünnepi hangulatot varázsoltak a szívünkbe. 
Köszönetül mézes kaláccsal és üdítővel vendégeltük meg őket és átadtuk az 
óvodásaink által barkácsolt ajándékainkat. 
 
December 21-én Karácsonyi ünnepségünket magunk közt szerveztük. 

A csoportszobában, a gyermekek 
szőnyegén készítettünk egy „élő” 
adventi koszorút, melyet 
mécsesekkel, fenyőágakkal, 
almákkal, ezüst diókkal, 
mogyorókkal díszítettünk. 
Óvodásaink előtt 24 napot 
megjelenítő adventi ösvény állt, 
melyen útra keltek a kis 
mécsesek. Végigmondtuk az 
adventi időszak jeles napjait, a 
hozzájuk fűződő népszokásokat, 
eseményeinket, a tanult verseket, 
dalokat, magyarul és németül. 
Huszonnegyedikéhez érve a 

mécsesek elértek a „szentestéhez”. Az adventi koszorún meggyújtottuk a negyedik 
gyertyát. Ettünk az ünnepre sütött mézeskalácsunkból, az almákból, kaptunk 1-1 
szem mogyorót, ezüstpapírba csomagolt diót. Szent estére a „szobában áll ”a 
feldíszített kis fenyőfánk, alá fektettük a dióhéjból készült kisjézusunkat. Minden 
készen állt az ünnepre…..vártuk a Jézuska érkezését. Gyermekeink nagyon örültek 
a sok-sok ajándéknak.  
Számunkra így teljesült be az idei Karácsony. 
 
Kívánom a kedves Olvasóknak, a nagypalliaknak, a Kollégáimnak, a Szülőknek és 
természetesen a Gyermekeknek, hogy az Új Év sok boldog pillanatot, sikert, jó 
egészséget és megelégedést hozzon!  
 

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

Nagypalli Iskola 
 
 
A november 26-i "Kézműves karácsonyi vásár és játszóház" nyitotta a karácsonyi 
ünnepkört a Kézműves házban. "Télváró" című kis műsorunkkal köszöntöttük a 
program résztvevőit és gyúlt az első láng a szívünkben is. 
A december az iskolában is a készülődés, a ráhangolódás, a várakozás jegyében telt. 
Téllel, Télapóval, karácsonnyal kapcsolatos magyar és német dalokat tanultunk, az 
ünnepkörhöz köthető dolgokat barkácsoltunk, kézműveskedtünk. 
December 6-án  a mikulás csomagot a Német Önkormányzat varázsolta a gyerekek 
cipőibe, köszönet érte. 
December 19-én délelőtt a pécsváradi Zeneiskola növendékei látogattak el 
Nagypallra. Szép karácsonyi koncertjüket hallgathatták meg intézményünk tanulói a 
Kultúrházban. 
Szintén december 19-én, délután, a Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
meghívására iskolásaink egy betlehemest adtak elő. Köszönetképpen tollat és 
szaloncukrot kaptunk, köszönjük szépen! 

 
A karácsonyi műsort december 
20-án láthatták a szülők, 
nagyszülők, a falu lakosai. A 
műsor első blokkjában a télhez, a 
másodikban a karácsonyhoz 
kapcsolódó dalokat, verseket, 
jeleneteket adtak elő az iskolások, 
a blokk harmadik, záró része volt a 
betlehemes. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási 
napon, december 22-én 
ünnepeltük az iskolában a 
karácsonyt. A boldog herceg című 
mesét néztük meg 

ráhangolódásképp, téli és karácsonyi dalokat énekeltünk közösen, ezután 
következett egymás megajándékozása. Mindenki annak adott ajándékot, akinek a 
nevét már előzőleg kihúzta. A gyerekek izgatottak voltak és már nagyon várták ezt a 
napot. Kíváncsiak voltak arra, hogy ki kitől kapja a kis meglepetést. Az ajándékot úgy 
kapta meg a megajándékozott, hogy csupa jó tulajdonságot kellett róla mondani, és 
így kitalálni, vajon kié a meglepetés. Ezen a napon minden diákunk karácsonyi 
csomagot is kapott. Köszönjük Nagypall Község Önkormányzatának! 
 

Takács Tímea 
tanító 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
December 18-án tartottuk a hagyományos karácsony váró estet. Az idén is, mint 
minden évben az iskolások betlehemi játékkal és énekekkel kedveskedtek. 
 
A műsor után Keszler Károlyné beszélt a karácsonyról, a szeretetről és, hogy igazán 
mit is ünneplünk karácsonykor. 
Ezután pedig az ajándékok kiosztása következett, majd előkerültek a finom borok 
üdítők valamint a szokásos kuglóf.  
Egy hangulatos estet hagytunk magunk mögött. 
 

Bérces Boldizsárné 
klubvezető 

 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

Decemberben  egyesületünk  pályázatot  nyújtott be „ Cselekvő közösségek minta 
projekt” címmel, az önkormányzattal közösen. Ha a pályázatunk nyer, akkor a 
kézműves házat szeretnénk tovább fejleszteni. 
 
Angyalbatyu  akció 

A nagypalli karitász csoport három 
tagja december 20-án felkereste a 
pécsváradi lakó otthon gyerekeit. 
A hátrányos helyzetű gyerekeknek 
vittek a karitász által meghirdetett 
angyal batyu csomagot. 
Három nagy csomag mézes 
kalács figurákat ajándékoztuk meg 
a gyerekeket, melyekből még a 
karácsonyfára jutott valamint 
szaloncukrot, mandarint és házi 
kuglófot.  
A gyerekek nagyon örültek a 
csomagoknak 
 

 
Bérces Boldizsárné 

elnök 
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Könyvtárhírek 
 

Kedves Olvasók! 

 

Először is szeretnék minden kedves olvasónak nagyon boldog, sikerekben gazdag új 

évet kívánni!Ez évben is szeretettel várok minden olvasni 

vágyót! 

Szeretném megköszönni a Csorba Győző Könyvtár cipődoboz 

akciójára felajánlott adományokat! 

A magam és a könyvtár nevében köszönöm Schnell- Muszti 

Anitának a könyvtárnak adományozott könyveket! Elérhetővé 

fogom tenni mindenki számára! 

Jeles napok a hónapban: 

Január 1-jén született Petőfi Sándor (1823), költő. Emellett ezen a napon jelent meg 

1817-ben az első magyar nyelvű tudományos folyóirat, A Tudományos 

Gyűjtemény. 

1922. január 3-án született Nemes Nagy Ágnes, 1847. január 16-án Mikszáth 

Kálmán és 1823. január 21-én Madách Imre. 

E jeles napok között megemlíteném még január 22-ét, a Magyar Kultúra Napját, 

amely egyben a Himnusz születésnapja is. 

Programajánló: 

Idén ismét megrendezésre kerül Pécsett a Kodály Központban az Esküvő Kiállítás és 

Vásár 2018. január 20-21-én. 

2018. január 5-. között tartják a Made in Pécs Fesztivált, amely a pécsi zenekarok 

fesztiválja. 

 

Végezetül pedig szeretném kiemelni, hogy a 

könyvtárba folyamatosan érkeznek új 

könyvek. Várom továbbra is a kéréseket! 

 

 

2018. január 16-án, kedden, a könyvtár 800-

1200 között tart nyitva, a többi napon a megszokott időpontokban várok mindenkit! 

Papp- Dobszai Anikó - könyvtáros 
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Anyakönyvi hírek 
 

Születés 
 

Kocza Réka 
 

Takács Bernadett 
 

 
 
 
 
 

 
 

Önkéntesek Világnapja 
 

 
 
A Baranya megyei Család, Esélyteremtési, és Önkéntes 
Ház minisztériumi kezdeményezésre, úgy, mint az 
ország minden megyéjében, itt, Baranyában is 
meghirdette az "Önkéntesek Világnapjához" 
kapcsolódva az év "Megyei Önkéntese" Díj -ára való 
jelölési lehetőséget. 
A díjat először Veszprém megyében, az ottani CSEÖH 
adta át a helyben megszavazottaknak 2014-ben, és 
azóta minden évben. 
Az "Önkéntesek Világnapja" alkalmából december 5-én 
idén először az év "Megyei Önkéntese" Díjat 
ajándékozták oda Baranya Megyében mindegy 50 fő 
részére. Községünkből a díjat Mező Jánosné vehette át, 
akinek ezúton is gratulálunk. 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata 

 
December 30-án ismét megrendeztük a szilveszteri futóversenyt. A szikrázó 

napsütésben közel 70 fő 
teljesítette a távot, mely ez évben 
is a Petőfi utcai „körgyűrű” volt. 
Minden résztvevő, aki lefutotta a 
távot a célban egy mézeskalács 
szerencsemalacot kapott, melyet 
Schnell Lászlónénak köszön-
hetünk. 
A Kézműves Házban ezt követően 
forró tea, forralt bor és puncs 
valamint virsli és túrós batyu várta 
a futókat. A túrós batyut Mező 
Katica és Bérces Erzsi készítették, 
melyet ezúton is köszönünk! 
 

 
A kategória győztesek érmet is kaptak.  
Kategória győztesek: 
Baba-mama (Baba-papa): Óvári Lujza – Óvári 
Gergely, óvodás: Óvári Márton, alsó tagozatos 
iskolás: Hári Petra, felső tagozatos iskolás: Pátkai 
Roxána, fiatal titán: Gál Kristóf, huszonévesek: 
Geresdi Dávid, harmincasok: Gál István, 
negyvenesek: Schmidt Zoltán, ötvenesek: Bérces 
Attila, nagymamák: Moschnitzka Zsuzsanna, 
nagypapák: Király József, különdíjat ez évben 
Dobszai Attila kapta, aki kerekesszékkel teljesítette 
a távot.   
Szürkületkor kis tűzijátékkal búcsúztattuk a 2017-es 
évet. 
Köszönjük a résztvevők jókedvét! 
 
 
Minden Nagypalli lakósnak Boldog Új Évet kívánok! 
 

Bérces Attila - elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
Január 16. Kedd 09:00-11:00 óráig 

Január 18. Csütörtök 14:00 – 17:00 óráig 
 
 
 
 
 

 
Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Papp-Dobszai Anikó – élelmezésvezető 
 
 
 
 
 
 

 
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/

