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Kedves Nagypalli Polgárok! 

 
A távozó esztendőt már magunk mögött tudjuk, amit elmulasztottunk belőle, az már 
pótolhatatlan, az újesztendő viszont még érintetlen.  
Az, hogy az Új Év milyen lesz, – rajtunk is fog múlni. Ahhoz, hogy sok örömben és 
boldogságban legyen részünk nekünk is mindent megkell tennünk.  
Félre kell tenni az önzést és helyette a segítőkészséget kell előtérbe helyezni. Elkell 
felejteni az irigységet és borús hangulatot, helyébe a megértés a derű és a jókedv 
lépjen. Nyissuk ki az ajtóinkat elfeledve a magányt és engedjük be a közösségi 
életben rejlő összefogást. 
Kérem Önöket, hogy legyenek partnerek a faluszépítésben, vegyenek részt a 
település közösségi életében és legyenek részesei programjainknak! Találja meg 
mindenki a közösségi élet szépségeit, s az együtt töltött órák, napok feledtessék a 
hétköznapok nehézségeit.  
Mi Önökkel együtt vagyunk sikeresek! 
E gondolatok jegyében kívánom minden Nagypalli lakósnak, hogy teljesüljenek a 
kívánságaik és az elkövetkező évben egészségben, békességben, szeretetben és 
bőségben teljenek a mindennapok. 

 
Grátz Erika – polgármester 

 
                Horváth Piroska: ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
 

Újesztendő, szép új világ - nyíljon ezer tarka virág, 
hozzon az év boldogságot, emberséget, biztonságot, 

családoknak gyarapodást, meghittséget, ragaszkodást, 
örömöt és vidámságot, igaz, tiszta barátságot,  
jó szülőknek gyermekeket, sportolóknak serlegeket, 

otthonokban melegséget, nagyvilágba egyezséget, 
békét, reményt, népességet, szerelmesnek gyengédséget, 

szomjazónak kristályvizet, hitetlennek igaz hitet, 
segítséget nyújtó kezet, éhezőnek friss kenyeret! 
Adjon Isten sok szép álmot, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 

Hulladékszállítási menetrend a 2019-es évben nem változik. Kommunális 
hulladékszállítás minden héten pénteken, míg a szelektív hulladékszállítás minden 
hónap második csütörtöki napján lesz.  
 
Nagypall Község Önkormányzatának helyi adó rendeletei 2019-es évre nem 
változnak. 
 
Szociális étkezés térítési díja 2019. január 1-től 550.-Ft/adag. 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

 
                   SZÜLETÉS    
 
           Papp – Dobszai Magor     

 
 

 
 

HALÁLOZÁS 
 

Merena Ferencné élt 87 évet 
 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre 

 
Január 15. kedd: 09:00.-11:00- óráig 

Január 17 csütörtök: 14:00. -15:00- óráig 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha –  

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
Gyorsan eltelt ez az év is. Eljött a december, és ahogy mindig is tettük, készültünk az 
ünnepekre. Imádnivaló december, a karácsony hava. A maga hideg, nyirkos, hol 
pedig száraz és hófedte tájaival, a rövid nappalokkal és a „kuckósan” meleg 
délutánokkal. Lassan újabb évet búcsúztatunk és újabb esztendőt köszöntünk. 
Nyakunkon a 2019! 
E hónap az advent jegyében zajlik. Advent….  eljövetel…, várakozás. Az ünnepre 
hangolódva idén is elkészítettük hagyományos adventi koszorúinkat, valamint adventi 
naptárunkat. A 24 kis adventi zsákocskánkat megtöltöttük édességgel és naponta 
más gyermek nevét húztuk ki, akik nagy örömmel fogadták a kis meglepiket. Minden 
héten dalokkal, versekkel fűszerezve gyújtottuk a gyertyát az adventi koszorún. 
Ünnepi díszbe öltöztettük a csoportszobát, különböző technikával készítettünk 
díszeket…. papírból, az ősszel gyűjtött termésekből, gyümölcsökből. Napjaink 
rengeteg játékkal, örömmel, készülődéssel teltek. Minden az ünnepvárás jegyében 
múlt el, mintegy lelki előkészületként a későbbi rácsodálkozásra, hisz egyetlen 
ünnepünk sem hoz annyi örömöt, mint a karácsony ünnepe. 

 
December 6-án be-
tért hozzánk a várva 
várt Mikulás, Dob-
szai Krisztián, vala-
mint segítő manócs-
kája Bakóné Mező 
Zsuzsanna sze-
mélyében.  Köszön-
jük a mikulás és a 
manócska közremű-
ködését, a mikulás 
csomagokat pedig a 

Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
 
December 10-én, mint minden évben, idén is eljöttek hozzánk a pécsváradi 
zeneiskola tanárai, növendékei. Karácsonyi hangversenyüket hallhattuk. 
Viszonzásként megvendégeltük, és kis piros mikuláskesztyűkkel leptük meg őket. 
December 11-én Bérces Erzsi néni megajándékozta óvodánkat az általa és a 
kosárfonó tanfolyam résztvevői által készített madáreledel díszekkel. Köszönjük 
szépen! 



2019. január 
 

4 
 

 
Gyermekeink az adventi időszakban 
nem csak a családnak készítettek, 
hanem „zöldóvodásként” apró kis 
madárbarátaiknak is, szebbnél szebb 
és madárcsőrnek ízletesnél ízletesebb 
karácsonyfadíszt. Nekik is szerettük 
volna szebbé tenni az ünnepet, segíteni 
őket abban, hogy túléljék a zord telet, és 
tavasszal nekünk énekeljenek árnyat 
adó fáink lombjai közt. Boldogság volt 
látni a csillogó gyermekszemeket, 
ahogy december 12-én, az első 
nagypalli Madárkarácsonyon élvezettel 
díszítik a fenyőfát, tudva azt, hogy a sok 

kedves kis madárnak szereznek ezzel legalább akkora örömöt, mint amit majd ők 
élnek át néhány nappal később a saját karácsonyfájuk alatt. Az együttesen feldíszített 
fenyőfát közös versmondással, énekléssel avattuk fel. 
December 13-án Luca-búzát vetettünk. Beszéltünk a hagyomány eredetéről és 
minden nap gondoztuk és figyeltük a kis magok fejlődését. 
A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé 
tartozik. December 14-én Pécsre utaztunk ahol a Bóbita Bábszínházban a 
bábszínház játékosai és muzsikusai megidézték a kis Jézus születésének történetét 
meséléssel, vidám és magasztos énekekkel, bábos betlehemezéssel a „ Menjünk, 
menjünk Betlehembe” című előadásban. 
 
Itt Nagypallon az elmúlt napokban a helyi iskolásokkal közös betlehemes műsorra 
készülődtünk, melyet december 17-én a Magyar- Német Barátság Klub karácsonyán, 
majd december 19-én a Falukarácsonyon játszottunk el. 
 „Csillagszórós Karácsonyunkat” december 19-én 
délelőtt tartottuk a csoportszobánkban, melyen 
meghitt pillanatokat éltünk át. Kisfenyőnkön 
megcsodáltuk a gyerekekkel közösen készített 
díszeinket. Énekeltünk, verseltünk. A szépen terített 
asztal mellett ünnepi hangulatban sütiztünk és 
vártuk a Jézuska érkezését. Ebben az évben a 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
ajánlotta fel óvodánk részére a fenyőfát, Nagypall 
Község Önkormányzata a csomagokat, a sok-sok 
értékes játékot a fa alá pedig adományként kaptuk. 
Köszönjük szépen a felajánlásokat! 
A téli szünet előtti utolsó munkanapon a fényesség, 
az ünnep eljövetelét jelképezve adventi 
koszorúinkon már mind a 4 gyertya égett.  
 



2019. január 
 

5 
 

 
2018. december 22-től 2017. január 2-ig téli szünet miatt óvodánk nyitvatartása 
szünetel. 
Szünet utáni első munkanap: 2019. január 3 (csütörtök). 
 
A 2018-os esztendő végéhez közeledve szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
az év folyamán bármiben segítette, támogatta óvodánkat! Köszönöm szépen 
óvodásaink, az óvoda dolgozói, az óvoda szülői szervezete és a magam nevében! 
Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, szerencsés, békés, boldog új évet! 
 

          Illésné Speiser Mária 
          óvodavezető 

 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskola 

 
Az iskola tanulói ismét egy nagyon aktív hónapot tudhatnak maguk mögött. A 
hétköznapok állandó feladatai mellett (házi feladatok, dolgozatok, …stb.) kitartóan 
dolgoztak Karácsony közeledtével a műsorokon.  
 

Iskolánk tanulói az óvodásokkal 
karöltve, december 2-án, vasárnap az 
Adventi műsoron szerepeltek. Ismét 
megmutathatták fegyelmezettségü-
ket, gyönyörű énekhangjukat. Jól 
megérdemelt jutalmuk sem maradt el, 
hiszen meglepetésvendégként a 
Mikulás köszöntötte őket. Köszönjük 
a szervezést! 
 
 

 
 
December 5-én mi, pedagógusok 
örvendeztettük meg a gyerekeket egy 
pécsi kirándulással. Megnéztük az 
ottani Adventi vásárt, sétáltunk egy 
nagyot a belvárosban és az Árkád 
bevásárlóközpontban is töltöttünk egy 
kis időt.  
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Emellett két tanulóval, Somogyvári Liliánával (3. osztály) és 
Szentes Zsolttal (4. osztály) egy díjátadó ünnepségre is 
hivatalosak voltunk a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. Egy a 
biztonságos közlekedéssel kapcsolatos pályázaton több száz 
gyermek közül választották ki őket, így díjat vehettek át.  
 
 

December 6-án újabb meglepetés érte tanulóinkat, hiszen ismét 
meglátogatta őket a Mikulás. Az első megszeppenéseket 
követően igazán felbátorodtak és rajzaikkal, dalokkal, versekkel 
köszönték meg az ajándékcsomagokat. Délután 
kézműveskedtek is egy kicsit, a szalmadíszek több 
karácsonyfán is megtalálhatóak voltak. 
 
 

December 10-én a pécsváradi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei örvendeztettek 
meg minket egy koncerttel. Nagy örömünkre egyik tanulónk, Szabó Vivien (2. osztály) 
is fent állt a színpadon a szereplő gyerekekkel. 
 
Rengeteg gyakorlás és előkészület előzte meg karácsonyi műsorunkat. Úgy 
gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy az óvodások és az iskolások is nagy 
nyugalommal és gyakorlottan adták elő műsorukat december 17-én és 19-én. 

Hálásan köszö-
nöm a decemberi 
műsorokban az 
Óvoda segítségét, 
illetve kollégáim 
türelmét és szor-
galmát! Nagyon 
büszkék vagyunk 
tanulóinkra, hiszen 
sokszor a szabad-
idejükből áldoz-
tunk arra, hogy 
gyakoroljunk. A 

gyerekek nagy türelemmel és szorgalommal készültek a műsorokra, és rendkívüli 
módon helytálltak. A jól megérdemelt pihenést követően, újult erővel fogunk belevágni 
a következő hónapokba! 
 
 

Fischer Dóra – tanító 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 
December 1 – 5 között egy kezdő kosárfonó tanfolyamot 
szervezett egyesületünk, melyen több egyesületi tagunk 
és idegenek is részt vettek 
Tudomásunkra jutott, hogy az iskolások és óvodások 
egy fenyőfát díszítenek fel, ahol a madaraknak ehető 
eleséget tesznek ki. Ehhez a kezdő tanfolyam résztvevői 
is hozzájárultak vesszőből különféle dolgokat 
készítettek, ahova az eleséget el lehetett helyezni. 

 
Dékány-Szabó Ildikó egyesületi tagunk újabb 
elismerésben részesült. Népi Tárgyalkotó Iparművész 
címet kapott csuhéfonó szakágban. Ezúton is 
gratulálunk az elismeréshez! 
 
 

Bérces Boldizsárné – elnök  
 

 
 
 

Dékány – Szabó Ildikó  - Csuhéfonó Tárgyalkotó Népi Iparművész 
 

 
Azt gondolom a csuhé egy csodálatos, élő anyag, a természet csöppnyi része, amivel 
dolgozok. A természet kínálja, hogy egyedi és hasznos tárgyak készüljenek belőle. 
Engem is megbabonázott, megláttam és megszerettem. Sokan azt gondolják, hogy a 
kukoricacsuhé értéktelen szemét, pedig csak egy kis fantázia kell hozzá és szép 
alkotások születhetnek belőle. Először kosarakkal, kínáló tálakkal kezdtem, majd 
jöttek az alátétek, befont üvegek, székek és táskák. Nagy bátorsággal elindultam a 
"Népművészet és Modernség" című nemzetközi szalma-, csuhé-, és gyékényfonó 
pályázaton, ahol a natúr és barnára festett alátétem különdíjban részesült. 2015 
júliusától a New-York-i Magyar Házba is bekerült a fél literes üvegem és az alátétem. 
Az apró sikerélményekben láttam meg a szakma szépségeit, amitől újabb lendületet 
kaptam. Szívesen tartok bemutatókat, és adom át a tudásomat gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Kitartásom és fejlődésem 2017-ben hozta meg a gyümölcsét. 
Minden évben megrendezendő magas színvonalú szakmai pályázaton, ahol a natúr 
és természetes piros színű csuhéval befont gyermekszékemet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma alkotói díjban részesítette. 2018-ban az ovális tálaló szettem 
ugyanezen a szakmai pályázaton díjazásban részesült. Ahhoz, hogy alkotásaimat 
törvényileg levédessem, 2009-től elkezdtem zsűriztetni. Olyan jól sikerült, hogy három 
év kemény és kitartó munkám eredményeként 35 darab alkotásom törvényileg védett,  
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e zsűriztetést a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya 12 db alkotásra a 
legmagasabb minősítést az "A" kategóriát adta, 23 db alkotásra "B" minősítésű 
jelzéssel kaptam meg a védettséget. A zsűrizett alkotásaim révén 2018.december 07-
én a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti osztálya Csuhéfonó Tárgyalkotó Népi 
Iparművész címet adományozott. Nagyon örülök ennek a sikernek, mert a falunkban 
Báling Aranka nyomdokaiban járva elismerték alkotó tevékenységemet. 
 
Célom, hogy nagyszüleink hagyományait, népi értékeit újra éleszteni, hogy az 
emberek újra elkezdjék használni, a természetes alapanyagból készült különleges 
használati tárgyakat.  
 
Természetes anyagból készült termékek! 
Megtekinthetők itt:   http://www.kezmuveskucko.5mp.eu 
                                http://www.facebook.com/frauke72 
 
Ezúton is gratulálok az elismeréshez, további sok sikert kívánok!  
 
          Grátz Erika – polgármester 
 
 

 
 

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 
 
 
 

December 17-én tartotta egyesületünk a hagyományos karácsonyváró estet. 
Ez évben az óvodások és iskolások egy feledhetetlen betlehemi játékot adtak elő. Ez 
az előadás igazán karácsonyi hangulatot teremtett. Maga a színpad már meg 
dobogtatta az emberek szívét. Gratulálni szeretnék a három pedagógusnak és a 
három óvodai dolgozónak ehhez a csodálatos előadáshoz. Úgy gondolom ilyen 
műsort még nem láttunk, mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a csodálatos esthez 
csak gratulálni lehet. 
A műsor után az elnök egy kis történet olvasott fel majd a szerény karácsonyi 
ajándékok kerültek kiosztásra, valamint a kötetlen beszélgetéssel folytattuk. 
 
 

Bérces Boldizsárné – elnök  
 
 

 
 
 
 

http://www.kezmuveskucko.5mp.eu/
http://www.facebook.com/frauke72
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Könyvtárhírek 
 
 

„Tudod, a könyvek ajtók. Mindig és mindörökké. A könyv ajtó egy 
másik helyre, másik szívbe és másik világba.” 
 
 
 

 
 
Ennek megfelelő szellemiséggel 
tartottunk az iskolás gyerekekkel 
rendhagyó németórát. A könyvtár 
eszközeit használva játékosan 
oldottak meg német nyelvű 
feladatokat. Ez hasznos volt arra, 
hogy a közösen végzendő munka 
módszereit finomítsák és 
gyakorolják. Ezek után pedig a 
könyvekkel ismerkedtek, amit 
szintén nagyon élveztek. 
 
 
 
   

Könyvtárunk – és ezzel a falu – életét a 
szervezéseknek köszönhetően továbbra is 
lendületben van. Januártól elindul a 
KönyvtárMozi program, amivel kapcsolatban a 
könyvtárban, illetve a faluban látható 
plakátokról lehet informálódni. A program 
lényege az, hogy a régi idők nagy magyar 
filmjeit ismerjék meg a nézők, illetve a fiatalok 
körében legyen elterjedtebbek ezek a magyar 
filmek. Ezek vetítése egy rövid bemutatással, a 
filmekkel kapcsolatos formációkkal elmesélve 

szeretném színesíteni ezeket a vetítéseket. 
 
Várok továbbra is mindenkit nagyon sok szeretettel! 
 

Jusztin Levente – könyvtáros  
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata 

 
December   30-án ismét 
megrendeztük a szilveszteri 
futóversenyt. Az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, mert a borús esőre 
álló idő mindvégig kitartott. Ez 
évben is közel 70 fő teljesítette a 
távot mely a Petőfi utcai „körgyűrű” 
volt. 
 
Minden résztvevő, aki lefutotta a 
távot a célban egy mézeskalács 
csillagot kapott.   A Kézműves 
Házban ezt követően forró tea, 
forralt bor és  puncs valamint virsli 
és kalács várta a  futókat.  A 

kalácsot és a mézeskalácsot   a Bérces család készítette. készítették, melyet ezúton 
is köszönünk! 
A kategória győztesek érmet is kaptak.  
Kategória győztesek: 
Baba-mama kategória: Kasza Vanda és Illés Hangyási Roxána együtt értek célba. 
Óvodás kategória: Gulyás Emma 
Alsó tagozatos kategória: Ormándlaky Bence 
Felső tagozatos kategória: Varga Veronika 
Fiatal titán kategória győztesei: Dékány-Szabó Maja és Mihály Dóra 
Huszonévesek kategória: Bérces Attila 
Harmincasok kategória: Geresdi Dávid 
Negyvenesek kategória: Dobszai Krisztián 
Ötvenesek kategória: Illésné Speiser Mária 
Nagymamák kategória győztesei: Nidling Józsefné és Schnell Józsefné 
Nagypapák kategória győztese: Mihály János 
Szürkületkor kis tűzijátékkal búcsúztattuk a 2018-es évet. 
Köszönjük a résztvevők jókedvét! A kategória győzteseknek itt is még egyszer 
gratulálunk! 
Minden Nagypalli lakósnak Boldog Új Évet kívánok!  

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/

