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                Nagypalli Hírhozó 

                  Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

                                        2018. december 

 

 

A karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára ezért  
is a legszebb, a gyermeki lelket a legmélyebben megható ünnep.  
A karácsony bennünk van, belőlünk táplálkozik. A mi hitünkből,  

akaratunkból, mert fontosnak tartjuk ezt az ünnepet.  
Fontosnak tartjuk, hogy békében, szeretetben körbeülje a család  
az ünnepi asztalt. Fontosnak tartjuk a fényt adó gyertya lángját, 

 azt a melegséget, amit egymás felé sugárzunk. 
 Ezt a varázslatot éreztük mi is gyermekként és ezt adjuk tovább  

mi is gyermekeinknek, unokáinknak.  
Lényeges, hogy mi, milyen ajándékot tartogatunk gyermekeink  

számára, milyen értékeket közvetítünk számukra.  
Ezek különösen fontosak, hiszen meghatározzák, milyen 

emberré válnak majd. A szeretet, a jó szó, a tisztesség, a legtöbb, 
 amit adhatunk nekik. A mi példamutatásunk lehet számukra az alap,  

amire építeni lehet, ami fontos kapaszkodó lehet életük minden  
pillanatában. Ezek a mi igazi ajándékaink és nem a csillogó  

üveggyöngyök, melyek fénye hamar kialszik. 
A karácsony bíztató fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét,  

mosolyogva bíztassuk egymást.  
Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre, mert ha egészség  

van az ember csodákra képes! 
E gondolatok jegyében kívánok községünk minden lakójának 

békés, szent karácsonyi ünnepet! 
 

                                                        Grátz Erika 
                                                        polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HIREK 
 

November 9-én ünnepélyes keretek között átadtuk a többfunkciós közösségi 
házunkat. Az épületet dr. Hargitai János országgyűlési képviselő és Grátz Erika 
polgármester adta át. Az általános iskolások az ünnepségre írt zenés mesejátékukkal 
köszöntötték a vendégeket. 

  
 

Idősek Napi ünnepség 
 

Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 
november18-én rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget, melyre a község 60 éven 
felüli lakosságát hívták meg.  
Ez évben Grátz Erika polgármester köszöntötte a vendégeket, emléklapot adott át a 
megjelent házassági évfordulójukat ünnepelteknek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Szirmai házaspár         Pörös István 
 
50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték Schmidt Mária és Szirmai József 
valamint Vörös Erzsébet és Mihály János. 45 éves házassági évfordulójukat 
ünnepelték ez évben Horváth Edit és Rózsa Sándor. 
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A hatvanévesek, mint első „bálozók” is köszöntve lettek. Nevezetesen Báling 
Lászlóné, Csáki Attila, Hock József, Illés János, Kófiás Endre, Nagy Sándor, 
Nagyházi László és Nidling Józsefné. Hetven évesek klubjába lépett Cser Miklós és 
Csikós Ferenc. A legidősebbek is köszöntve lettek. A legidősebb hölgy Merena 
Ferencné, a legidősebb férfi Pörös István. 
A köszöntések után az óvodások és az iskolások gyönyörű műsorral köszöntötték a 
megjelenteket.  
Ezt követően vacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket.  
A bált, mint minden évben az ünneplő házaspárok nyitották meg, ez évben a Szirmai 
házaspár. Volt, aki csak hallgatta zenét, de sokan táncra perdültek elfelejtve a fájós 
lábakat. Ismét sikerült egy kellemes hangulatú délutánnal-, estével megörvendeztetni 
az időseket.  

 
Grátz Erika – polgármester 

 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
November 10. napján Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata a Magyar Német 
Barátság Klubbal együtt működve szervezet meg a Márton Napi Vacsoráját, mely 
vacsora után a Nemzetiségi Önkormányzat egy színvonalas kultúrműsort és bált 
tartott, mely már nem csak a klubtagok, hanem bárki részt vehetett. 

  
2018. november 18. –án Nagypall Község Önkormányzata és a Nagypall Német 
Nemzetiségi Önkormányzata közösen tartotta meg az idősek napját. Ezen szép korba 
érőket, valamint a falu legidősebb emberét külön köszönti a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és szívből kívánjuk, hogy még sok szép évet érjenek meg. 
November Hónapban tartotta a közmeghallgatását is az Önkormányzatunk, melyen 
az érdeklődők betekintést nyerhettek, a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyeibe, a 
falu életét befolyásoló tevékenységébe és még kérdésekre is szívesen válaszolt az 
elnök amennyiben az felmerült.  
Decemberben a Nemzetiségi Önkormányzat az Óvodások és Iskolások részére 
mikuláscsomagokat készít és át is adja a gyerekek részére. 
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Szilveszteri Futóverseny 
December 30. Vasárnap 

 
Az Önkormányzatunk idén is megrendezi a lassan hagyománnyá váló Szilveszteri 
Futóversenyét, mely a megszokott útvonalon zajlik majd. A verseny után a kifáradt 
futókat és egyéb résztevőket meleg tea, forralt bor, puncs és egyéb finomságok 
várják. 
Gyülekező és regisztráció a Kézműves Ház udvarában 14:30 órától. 
Rajt 15:00 órakor a Petőfi utca bejáratánál Sunyi söröző oldalán.  
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. 
 

Bérces Attila – elnök 
 

 
 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 
 

 
Kedves Olvasó! 
 
Ismét eltelt egy hónap és bemutatkozott az igazi ősz is. Csípőssé vált a levegő, az 
erdők látványos ezer színbe „öltöztek” ……megkezdődött a „begubózás” időszaka 
is…. 
November hónap első két napjában (Mindenszentek, Halottak napja), jön el az idő, 
hogy méltóképpen megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről. Az ovisokkal október 
utolsó munkanapján elsétáltunk a második világháborús emlékműhöz, ahol gyertyát 
gyújtottunk a halott katonák emlékére. Az ünnepek után visszatért óvodásaink 
elmesélték, ki, hol járt mindenszentek és halottak napján, hová vitt koszorút, gyertyát. 
A hosszú hétvége első munkanapján, november 5-én elutaztunk Geresdlakra. A helyi 
óvoda szervezésében megtekintettük a Furfangos Paraván társulat kesztyűbábos 
előadását, a „Világszép kecskebéka” című darabot, majd megnéztük a csodálatos 
„Mézeskalács falu” -t is. 
November 5-9-ig „Szent Márton hetet” tartottunk az óvodában. Szent Márton a 
jólelkűség, a felebaráti szeretet, a segítés, a szolidaritás, az egyszerűség példaképe. 
Ezt próbáltuk megéreztetni, átadni a projekthét keretén belül a gyermekeknek. 
Fontosnak tartjuk a Szent Mártontól örökölt keresztény értékek megmutatását, a 
jótettein keresztül jó példa állítását az óvodában, az erkölcsi értékek kiemelését 
(segítségnyújtás, odafigyelés a másik emberre, megajándékozó szeretet). 

1. Projekt: Gyermekek és Szülők számára lampionkészítés- és tökfaragás 
kihirdetése. 
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2. Projekt: Óvodában délelőttönként társas kapcsolatok, pozitív beállítódás, Szt. 

Márton életpéldája alapján…közös munka öröme, beszélgetés és tevékenykedtetés 
során….a természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése, Szt. Márton 
legendájának eljátszása. 

 
 
3. Projekt: Közös ünneplés 

november 9-én, lampionos 
felvonulás az iskolával, a faluval 

Libazsíros kenyér, gyümölcstea 
fogyasztása. 

4. Projektzárás: Tábortűz 
mellett Somogyi Betti hitoktató 
gitárkíséretével a tanult dalok 
összefoglaló éneklése. 

 
 
 
 

November 15-én Erdősmecskére utaztunk, ahol az „EccPecc gyerekzenekar” 
színvonalas és szórakoztató interaktív koncertjével színesítette óvodánk 
mindennapjait. Játékos foglalkozás keretében ismerkedhettünk az őszi természettel, 
az állat-és növényvilággal dalokon, verseken keresztül. Zenélés közben a 
környezettudatos életmóddal ismertették meg gyermekeinket vidám, oldott légkörben.  
November 16-án a Könyvtárellátó Nonprofit Kft támogatásaként 1 db Magyar 
Népmesék mesekönyv és 8 db Magyar Népmesék CD-ben részesültek gyermekeink,  
melyeknek természetesen nagyon örültünk és jól fogjuk őket hasznosítani 
mindennapjainkban. 
Több éves hagyományt követve évről évre köszöntik Nagypallon a falu 60 év feletti 
lakosait. Ezen az 
ünnepélyes alkalmon, 
november 18-án ismét 
érezhették az 
időskorúak, hogy 
megbecsült tagjai a 
falu közösségének. Az 
„Idősek Napján” 
óvodásaink német 
táncos és magyar 
verses, dalos műsorral 
köszöntötték a 
megjelent Szép 
korúakat.  
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November 20-án a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzattól 15.000 Ft 
karácsonyi támogatásban részesültünk, melyet a német nemzetiségi nevelés 
hatékonnyá tételéhez szükséges szemléltető eszközök vásárlására fordítottunk. 
A Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi támogatásából műfenyőt 
vásároltunk. 
Egészséges életmód, egészségnevelés, egészséges táplálkozás- napjainkban 
gyakran használt fogalmak. Arról is sokat beszélünk, milyen fontos az, hogy 
egészségesek legyünk. Annak érdekében, hogy a gyerekek fejébe minél jobban 
beépüljön fontos, hogy már az óvodában is egészségneveléssel foglalkozzunk.  
Szerdánként gyümölcsnapot tartunk. November 23-án „Egészség-nap” - ot 
szerveztünk. E napon a gyermekekkel gyümölcssalátát készítettünk. Dalokat, 
meséket hallgattunk a témához kapcsolódóan. 
Csatlakoztunk a pécsi Zöld Óvodák „Cipősdoboz-gyűjtés” akciójához, mellyel mi is 
hozzájárultunk, hogy közösen szebbé tegyük több ezer rászoruló gyermek 
karácsonyát. Részt vettünk az adományok gyűjtésében, majd az összegyűjtött cipős 
doboz ajándékokat november 27-én adtuk le Pécsett, a Köztársaság téri Zöld 
Óvodában.  
Ugyanezen a napon értesültünk a Rovitex Hungária Kft-től, hogy óvodánk ismét 
izgalmassá varázsolhatja kreatív foglalkozásait. Úgy döntöttek- immár sokadik 
alkalommal-, hogy vállalatuk megmaradt lakástextileket, fényáteresztő és dekorációs 
függönydarabokat adományoz a nagypalli ovinak, melyeket mi a különböző 
foglalkozások, barkácsolások alkalmával remekül hasznosíthatunk. 
 
Köszönetet mondunk Simó Csaba és Siklósi József családjának, hogy óvodánk 
konyháját több alkalommal megajándékozta almával. 
 
Kedves Olvasó…. Elérkezett az év azon időszaka, mely szerte a világon mindenki 
számára a meghittségről, a békéről, és a szeretetről szól. Közeleg a karácsony. 
Kívánom Önöknek magam és az óvoda dolgozói nevében, hogy a készülődés töké- 
letesen tükrözze az ünnep szép üzenetét! Így advent időszakában intézményünkben 
is a karácsonyi készülődéssel telnek majd mindennapjaink. Az adventi az egyik 
legmeghittebb időszak az óvodás gyermek életében. Mikulásvárás, ajándék készítés 
a családnak, gyönyörű versek, dalok tanulása és hallgatása…s mindeközben 
várakozás, csodavárás: hamarosan itt a karácsony, ami annyi, de annyi titkot és 
meglepetést tartogat. Egy Zöld óvodásnak a karácsonyi készülődés ennél sokkal 
több, hisz a mindennapokat áthatja a környezettudatosság. …madárkarácsonyunkra 
madárkáinknak ehető karácsonyfadíszeket készítünk majd. Csoportszobánk és az 
óvoda épülete is készen várja már az ünnepek varázsát…, mikulás napi és karácsonyi 
díszeket barkácsolunk, dalokat, verseket tanulunk, mézeskalácsot sütünk, 
ajándékokat készítünk. 
 
Kívánok Önöknek is kellemes készülődést, majd pedig szeretettel teli, békés, 
boldog ünnepeket! 
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December havi programjaink: 
December 2 (vasárnap): Karácsonyi Kézműves vásár és játszóház 
December 6 (csütörtök): Mikulás ünnepség az óvodában 
December 10. hétfő): Pécsváradi zeneiskolások koncertje a Kultúrházban 
December 11 (kedd): Ügyes Kezek Szakköri foglalkozás Bérces Erzsi nénivel az 
óvodában (magvagból madárcsőrnek ízletes karácsonyfadíszek készítése) 
December 12 (szerda): Madárkarácsony 
December 17(hétfő): Magyar-Német Barátság Klub karácsonyán 17 órakor szereplés 
az iskolásokkal 
December 19.(szerda):10:00óra: Csillagszórós karácsony- karácsonyi ünnepség 
(zártkörű rendezvény az oviban) 

      16:00 óra: Falukarácsonyon szereplés az ovisokkal 
December 22-től 2019. január 2-ig   Téli szünet 
Szünet utáni első munkanap január 3. kedd 

         
        Illésné Speiser Mária - óvodavezető 

 

 
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 

      
Ismét egy programokkal teli és nagyon izgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött. 
Már a tanév eleje óta készülődtünk az Iskolaátadó ünnepségre, mely november 9-én 
került megrendezésre.  
A gyerekek nagyon ügyesek voltak 
és nagyon sokat dolgoztak a 
sikeres szereplés érdekében. 
Köszönöm ezenkívül kollégáimnak, 
Ózsvár Zsófiának és Jusztin 
Leventének a sok munkát. A 
tervezgetés és szervezés 
gyümölcse egy csodálatos műsor 
lett, gyönyörű kellékekkel és 
elkészülhetett az iskolát reklámozó 
kisfilm is, mely remélhetőleg 
hamarosan mindenki számára 
elérhető lesz. 
 
 
Köszönjük, hogy részt vehettünk a Márton-napi mulatságon, a gyerekek nagyon jól 
érezték magukat és nagy lelkesedéssel készültek a kis műsorukkal még úgy is, hogy 
aznap délelőtt már túl voltak egy szereplésen. 
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November 10-én egészség- és 
sportnapot tartottunk 
pihenésképpen. Vendégeink 
voltak Fischerné Virág Éva 
(egészségfejlesztő) és Nagy 
Zsuzsanna (rekreációszervező és 
egészségfejlesztő). A napot zenés 
reggeli tornával kezdtük, majd a 
Játékos tudománnyal (bakté-
riumok világával) ismerkedtek a 
gyerekek különböző játékok 
segítségével. Tízóraira egész-
séges nassolni valókat állítottunk 
össze (kölesgolyó, csicseriborsó-

krém, különböző csírák, aszaltgyümölcsök, zabkeksz, nyers zöldségek), melyek nem 
mindenkinél arattak osztatlan sikert. A napot a focipályán zártuk egy mozgásos 
vetélkedővel, így kissé fáradtan, de nagyon jó érzéssel kezdődhetett a hétvége. 
 
November 16-án meglátogattuk a Leányvásár a világűrben című kiállítást 
Pécsváradon, melyen a gyerekek megtekinthették a saját munkáikat kiállítva. 
 
November 18-án, vasárnap az Idősek napján mutathattuk be zenés mesénket és 
reklámvideónkat. A gyerekek ismét nagyon profin szerepeltek. 
 
November 22-én fordított napot tartottunk, mely a gyerekek ötlete volt. Ezen a tanítási 
napon felcserélődtek a szerepek és a tanulók váltak pedagógusokká. Sok 
előkészületükbe került, hiszen előre meg kellett beszélnünk és el kellett végezniük 
azokat a feladatokat, melyeket társaiknak feladtak a tanórán. Nagyon elfáradtak, de 
nagyon élvezték, hogy a tanári asztalnál ültek és társaik feladatai javították. 
Ígéreteikkel ellentétben a sok egyes helyett sok jutalompecsét került kiosztásra.  
Aznap délután egy újabb megmérettetésre készültünk Szabó Viviennel (2.o.), Pécsi 
Izabellával és Somogyvári Liliánával (3.o.), és Szentes Zsolttal (4.o.). Pécsváradra 
utaztunk, ahol az említett tanulók részt vettek a „Szép olvasási” versenyen. 
Helyezettek ugyan nem lettek, de mi mindannyian mérhetetlenül büszkék vagyunk 
rájuk, hogy vették a bátorságot és megmérették magukat. A versenyhez kapcsolódott 
egy rajpályázat is, melyre minden tanulónk nevezett, Ózsvár Zsófia segítségével. 
Nagy örömünkre Börcsök Barnabás (4.o.) III. helyezést ért el, Somogyvári Liliána 
pedig különdíjat kapott munkájáért. 

 
Fischer Dóra – tanító 
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             Anyakönyvi hírek 

 
  Születés            Halálozás                
 
Illés Gergely   Dobszai Józsefné élt 90 évet             
 

 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
November hónapan a Pécsváradi Vár 
utcai óvodások két alkalommal is 
felkeresték a kézműves házat. 
Első alkalommal csak a kiállítást 
tekintették meg, ezt követően pedig itt 
tartották a kézműves foglalkozásukat.  
December 1-én kosárfonó tanfolyam 
indult az egyesületi tagok és tanulni 
vágyok részére.  
December 2-án rendeztük meg a 
hagyományos karácsonyi kézműves 
vásárt és játszóházat. Az érdeklődők 

mézeskalácsot, karácsonyi díszeket készítettek. Az iskolások és óvodások közös 
műsora után a Hangerdő Társulat Mikulás és a Krampusz kalandjai zenés 
mesejátékot nézhették meg.  

A mesejáték végén a Mikulás minden gyermeket megajándékozott. A karácsonyi 
manók a vendégeket zsíros kenyérrel, süteménnyel, sült tökkel, forralt borral, 
punccsal és forró teával kínálták. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre 

 
December 11. Kedd:  09:00.-11:00- óráig   

                 December 13 Csütörtök: 14:00.-15:00- óráig 
 

2019. január 1-től a szociális étkezés terítési díja 
550.-Ft/adag összegre változik 

 
 

 

KÖNYVTÁRHÍREK 
 

„Mi lehet biztonságosabb kikötő, mint egy könyvtár?” 
Italo Calvino ráérzett metaforájával a lényegre: bárki jön, bárki jöhet, horgonyozzon 
le és szeressen idejárni. 
Ez a gondolat a mi kis könyvtárunkra is igaz, amire még mindig időt és energiát 
áldozunk. Ennek eredménye, hogy november 9-én tartott átadón – ahol az iskolát, a 
tornaszobát, orvosi rendelőt és a falumúzeumot is átadták – hivatalosan is a falu 
lakóinak számára átadásra került. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előző hónapban megérkeztek új bútorok, ezekre felkerült minden könyvtári könyv a 
megfelelő jelzésekkel. Sikerült két szőnyeggel feldobni a könyvtár hangulatát, ezek 
színben is tökéletesen harmonizálnak a könyvtár bútorainak és függönyeinek 
színével, így biztosítva van az érzés, hogy itt az ember „az otthon melegére” találhat. 
Könyvtárunkban mostantól használható 3 új laptop, illetve 1 tablet is. A televízió még 
nem lett beüzemelve, de hamarosan erre is sor fog kerülni, utána pedig a korábban 
említett filmvetítések elindulnak. Ezzel kapcsolatban minden érdeklődőt fogok 
tájékoztatni. 

Jusztin Levente – könyvtáros 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 

November 17-én tartottuk a 
hagyományos Márton napi 
vacsora estet. Az idén a 
vacsora est teljes költségét 
a Német Nemzetiségi 
önkormányzat állta, sőt 
még egy órás nagyon szép 
programot is szerveztek és 
az utána következő bálra is 
hivatalosak voltak a klub 
tagjai. 

A vacsora után a süteményekről a IV negyedéves névnaposok gondoskodtak. 
 
 
November 24-én második alkalommal szerveztünk meg a disznótort. A Kézműves 
Ház udvarában lévő sátorban egész nap sürgés forgás volt. 
Készítettünk sült májat, sült húst, disznótoros savanyú pörköltet, avagy Sauerpriet, 
sült burgonyát. Délután hájas süteményt sütöttünk. Vacsorára húsleves, töltött 
káposzta, sült kolbász, véres hurka, kukorica hurka várta a tagságot. 

 
 
 
 
Az ebédről és a 
vacsoráról Mezőné 
Katica  és Dobszainé 
Juliska klubtagok 
gondoskodtak. 
 
 
 
 
 
 

A karácsonyváró ünnepségünket december 17.-én hétfőn 17 órakor tartjuk a 
kultúrházban, melyre minden klubtagot szeretettel várunk. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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MADÁRKARÁCSONY NAGYPALLON 

2018.december 12. 10,00 
(Gyülekező a második világháborús emlékműnél) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készítsünk apró kis madárbarátainknak szép és madárcsőrnek ízletes 

karácsonyfadíszeket! 
Mert nem csak kapni, hanem adni is jó! 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk  

Óvoda dolgozói 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

