
2020. január 

 

 
 

 

Nagypalli Hírhozó 

Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

 

 
 

 
        

                                                                                                                                                     

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 

BUÉK 2020 
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Önkormányzatunk igyekezett decemberben minden iskolás és óvodás gyermek 
számára karácsony alkalmából egy kis ajándékcsomaggal kedveskedni, meglepni 
őket, köszönetként az egész évben nyújtott csodás műsorokért. A gyerekek arcán 
lévő mosoly azt igazolta, hogy ez sikeres volt, így az Önkormányzatunk a helyi 
Önkormányzattal együttműködve továbbra is igyekszik mindent megtenni azért, hogy 
a Nagypallon tanuló és óvodába járó gyermekek létszáma növekedjen és a gyerekek 
szeressenek a tanintézményekbe járni. 
 
Nagypall Község Német Nemzetiségi Önkormányzata és a falu néhány lakosa 
december 27. napján csatlakozott és részt vett az „Egy batyuval” emléktúrán. Az 
emléksétával a 75 évvel ezelőtt karácsony másnapján csak egy „kis munka” jeligére 
a Szovjetunióba elhurcoltakra emlékeztünk.  
1944. december 22-én a Vörös Hadsereg az alábbi parancsot adta ki: „….0060 számú 

parancsa értelmében elrendelem az összes német 
származású munkaképes személyek mozgósítását. 1. 
Minden német származású munkaképes személy 
mozgósítandó és jelentkezni tartozik, férfiak 17-től, nők 
18-tól 30 éves korig. …5. Mindazok, akik kivonják 
magukat a mozgósítás alól, a háborús törvények szerint 
felelősségre vonatnak – Hadbíróság fog felettük ítélni. 
Ugyancsak szigorú megtorlásban részesülnek 
családtagjaik és bűntársaik.” A parancs értelmében 
Magyarországról málenkij robotra hurcoltak el férfiakat és 
nőket. A „kis munka” évekig évig tartó kényszermunka - 
romeltakarítás, építkezés, bányászat stb. - volt a 
Szovjetunióban. Nagypallból 44 főt vittek el, akikkel azt 
közölték csak két hétre kell elmenniük, így 2 váltás ruhát 
és hideg élelmet vigyenek magukkal. Az „elhurcoltak” 
gyalogosan fegyveresekkel őrizve tették meg az újukat, 
Geresdlak –Fazekasboda –Nagypall vonalon 
Pécsváradig, ahonnan Pécsre szállították őket, majd 
onnan marhavagonokban munka-táborokba.  Az 
emléktúra végén Pécsváradon a megemlékezők és a 
környező települések Önkormányzatai megkoszorúzták 
az elhurcoltak tiszteletére felállított emléktáblát, meleg 

italt és egy kis ételt is kaptak, majd megtekinthették az elhurcoltakról készült kisfilmet 
is.  
Önkormányzatunk köszöni szépen mindenkinek a részvételt és reméli, hogy a 
jövőben ez továbbra is egy folyamatos állandó programja lehet a közösségnek az 
elődök tiszteletére és emlékére, az utódok okulására. 
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December 29-én ismét megrendeztük az immár hagyománnyá vált szilveszteri 
futóversenyt. Az időjárás is kegyes volt, így ez évben több mint 50 fő teljesítette a 
távot mely a Petőfi utcai „körgyűrű” volt. Minden résztvevő, aki lefutotta a távot a 
célban egy kis ajándékot kapott valamint a kategória győztesek érmet is. Ezt követően 
a kultúrházban forró tea, forralt bor és puncs valamint virsli és kalács várta a futókat. 
A kalácsot és a finom meleg italokat köszönjük szépen Mihályné Knoch Erzsébetnek 
és Bérces Attilánénak valamint a csodás mézeskalácsokat Schnelléné Dobszai 
Ildikónak.  
Kategória győztesek: 
Baba-papa kategória: Illés Zoltán 
Óvodás kategória: Kocza Máté 
Alsó iskolás kategória: Fridrich Levente 
Felső iskolás kategória: Ormándlaky 
Sarolta 
Fiatal titán kategória: Nagyági Roland 
Huszonévesek kategória: Bérces Attila 
Harmincasok kategória: Geresdi Dávid 
Negyvenesek kategória: Fridrich Gábor 
Ötvenesek kategória: Bérces Attila 
Nagymamák kategória: Moschnitzka 
Zsuzsanna 
Nagypapák kategória győztese: Mihály 
János 
 
Szürkületkor kis tűzijátékkal búcsúztattuk a 2019-es évet. Köszönjük a résztvevők 
jókedvét! A kategória győzteseknek itt is még egyszer gratulálunk! 
 
Minden lakosnak ezúton is Boldog Új Esztendőt kívánunk! 

Bérces Attila elnök 
 

 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 

Schmidt Pál élt 61 évet 
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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 gyermekek imádták a Mikulást, a karácsonyt. 
Sikeresen pályáztunk a „Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program”ra, 
melyben a megadott feladatokkal megtartottuk Blum Hetünket. A héthez 
kapcsolódóan ingyenes Blum zsákok kerültek kiosztásra, melyekből a gyermekek 1-
1 db-ot haza is vihettek. A zsákocskák otthoni játékötletek és könyvajánlók mellett 
ajándék kártyát is tartalmaztak. A Blum héten Zelk Zoltán Mese az éhes kisegérről 
szóló meséjét dolgoztuk fel, és művészeti tevékenységekkel jártuk körbe a 
gondoskodás témáját. Kreatív projektünkhöz kapcsolódó cikkeket, ötleteket, 
tevékenységtervezetet, valamint kártyajátékot is kaptunk. A hét fotóit feltöltöttük a 
Blum közösség zárt szakmai csoportjába. 
Gyermekeink nagy örömére a Könyvtárellátó Nonprofit Kft karácsonyra egy 
sakkjátszótérrel lepte meg óvodánkat, a Metro Áruház 5000 Ft-os vásárlási 
utalvánnyal, a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat 14 790 Ft értékben 
színes nyomtatóval, a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
édességcsomaggal és 20.000 Ft-tal, Mühl Kati néni téli fagylaltokkal, Kellerné Ági 
szaloncukorral.   
Advent első vasárnapján, december 1-én közösen az iskolával manó ruhácskákban 
részt vállaltunk szereplésünkkel a Karácsonyi Kézműves vásár és Játszóház 
programon. Az édes kis „jelmezeket” Mohácsiné Ági és Zsuzsi óvó néni varrta. Az 
adventi programot megelőzően Heckerné Jagados Diána kezdeményezésére és 
vezetésével ovis anyukáink karácsonyi barkács estet szerveztek. Az ott készült 
karácsonyi dekorok és díszek eladásából befolyt összeggel óvodánkat támogatták.  

Advent első hetében, december 4-én 
Borbála ágat hajtattunk a gyermekekkel, 
december 6-án délelőtt pedig a 
könyvtárban gyülekezve izgatottan 
vártuk a Mikulást és segítő manóját 
Dobszai Krisztián és Bakóné Mező 
Zsuzsanna személyében. Az 
ünnepségre mi is felöltöttük manó 
jelmezünket. A mikulás csomagokért, 
mely Nagypall Község Önkormány-
zatának támogatása volt, hálából 
előadtuk a Mikulásnak ünnepi 
műsorunkat. Ez a napunk igazán 
boldogan és tartalmasan telt.  
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December 12-én - Zöld Óvodaként-, az „Értünk” Környezeti Nevelés az óvodában 
munkaközösség vezetőjének, Somogyiné Papp Évának a meghívására, részt 
vehettünk Pécsett a Köztársaság téren, a Madárkarácsonyon. Az ünnepségre elvittük 
Bérces Erzsi néni és az általunk készített karácsonyfadíszeket, amelyek a madarak 
számára téli eleségül szolgálnak. A rendezvényen kilenc pécsi Zöld Óvodával 
ünnepelhettünk együtt.  A szervező a megnyitó beszédében külön köszöntötte a 
„nagypalli kis falucska óvodájából” érkezőket, megköszönte kiemelkedő munkánkat, 
majd elismerésképpen a néző közönséget nagy tapsra buzdította. A fenyőfát a többi 
óvodákkal együtt díszítettük fel, végül közös versmondással és énekléssel felavattuk. 
A „Madárkarácsony” előtt gyönyörködtünk a pécsi Árkádban az adventi díszek 
szépségében, fényében, a járókelők, eladók és vásárlók pedig óvodás 
gyermekeinkben, akik manó jelmezükben járták körbe az üzletközpontot. Az ünnepi 
fénykavalkádot gyermekeink csillogó szemekkel, tátott szájjal, lélegzet visszafojtva 
csodálták. Az adventi vásáron az egyik boltos néni apró ajándékkal is meglepett 
bennünket, a csomagmegőrző munkatársaitól pedig szaloncukrot kaptunk. 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-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 16-án látogattak el hozzánk a 
pécsváradi zeneiskola növendékei. A hangversenyen előadott karácsonyi 
dallamokkal a kisiskolások és nevelőik ünnepi hangulatot varázsoltak a szívünkbe. 

Örömmel töltött el bennünket, hogy 
egykori ovisainkat is hallhattuk. 
Köszönetül kaláccsal és üdítővel 
vendégeltük meg őket és átadtuk az 
óvodásaink által barkácsolt ajándékokat. 
December 17-én délelőtt Pécsváradra 
kirándultunk. Először megtekintettük az 
Emlékházat, ahol Kárpátiné Zita 
vezetésével láthattunk egy régi felvidéki 
és sváb szobát, valamint egy 
babakiállítást, ahol a környék 
népviseletbe öltöztetett babáit 
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csodálhattuk meg. A „téli tavaszban”, ragyogó napsütésben, elsétáltunk az ünnepi 
díszbe öltözött Szentháromság térre. Megcsodáltuk a Betlehemet, énekeltünk az 
Adventi koszorút körülölelve, majd egy jót játszottunk a kellemes időben. 16 órától az 
iskolával közösen meghitt, műsoros Falukarácsonyt rendeztünk a Kultúrházban. 
December 19-én délelőtt Csillagszórós karácsonyi ünnepségünket magunk közt 
szerveztük az oviban. 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.  
Boldogságóra programunk negyedik témaköréhez érkeztünk december hónapban, 
mely a „Boldogító jócselekedetek –Adj egy jó szót ” feldolgozásából állt. Célunk, hogy 
már ilyen pici korban arra neveljük gyermekeinket, hogy a kedvesség, nagylelkűség 
jó erény. Legyünk segítőkészek. E hónapban a „jócselekedetek” boldogító erejére 
fókuszáltunk. Az adventi időszakhoz jól illeszkedett ez a téma. Megtapasztalhatták a 
gyermekek, ha jót tesznek valakivel, az boldog lesz, és rájuk is jó hatással van, ha 
valakinek segítenek, ha önzetlenek, ha adnak vagy adakoznak.  
„ Vigyük végbe saját jótetteinket, ne várjunk rá, hogy mások tegyék meg helyettünk. 
A legkisebb jótett is elnyeri jutalmát.” / Hioszi Tatiosz/ 
Ezzel az idézettel kívánom a kedves Olvasóknak, Nagypall lakósainak, 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 

 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskolája 

 
 
December mindig vegyes érzelmekkel teli hónap az Iskolák életében. Az első „nagy 
elfáradás” időszaka lassan kezd utolérni minket, miközben érkezik a Mikulás, majd 
lassan a karácsony hangulata környékez meg mindenkit. Ez a sok esemény nagyon 
megerőltető, és fárasztó a kisgyerekek számára. Szeretném tehát ismét 
kihangsúlyozni, hogy mennyire büszkék voltunk tanulóinkra, hogy csodálatosan 
vették a hónap akadályait. 
December 1-jén részt vettünk a karácsonyi kézműves vásáron vehettünk részt. Erre 
az eseményre találtuk ki a Jótékonysági sütivásárt.  



2020. január 
 

7 
 

 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok adományt. Azoknak a szülőknek és 
nevelőknek, akik készítettek és küldtek süteményt KÜLÖN köszönet jár! A befolyt 
összeget – 28.400 Ft – a gyerekek kikapcsolódására szánjuk. 

December 6-án a tanulókat több 
meglepetés is érte, hiszen ellátogatott 
hozzánk a Mikulás (köszönjük a 
Könyvtárnak és Lizának, hogy 
befogadott minket erre a jeles alkalomra) 
és Ózsvár Zsófi is beugrott egy 
órácskára, hogy segítsen a gyerekeknek 
agyagból ajándékot készíteni. 
E hónapban is hetente egyszer jött 
hozzánk Kelemen Lilla gyógytornász és 
a gerincünk épségének megőrzésére 
okított minket. Az utolsó alkalmon 
hivatalosan is mindenkit Porci Berci 

hivatalos barátjává avatott. A gyerekek nagyon büszkén vették át a matricát és fogtak 
kezet Lala bohóccal, aki végigkísérte a tanfolyamot. Reméljük találkozunk még 
Lillával és köszönjük a Zengő Praxisközösségnek a lehetőséget! 
Két karácsonyi műsoron is szerepeltek 
diákjaink, először a Magyar-Német 
Barátság Klub estjén, majd a nagypalli 
Falukarácsonyon is együtt ünnepel-
hettünk. 
Az utolsó tanítási napon megaján-
dékoztuk egymást, és a Német 
Önkormányzatnak köszönhetően szá-
mos ajándék várta tanulóinkat a 
karácsonyfa alatt. 
December 29-én a Szilveszteri 
futóversenyen is képviseltük magunkat! 
Kindlein Lara és Szabó Vivien 
elképesztő gyorsasággal teljesítették a távot! Ügyesek voltak a lányok! 
Így az év végén ismét hálával telve fejezem be cikkem, nagyon sokat köszönhet az 
Iskola és az iskolás gyerekek Nagypall Község Önkormányzatának és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak!  
Köszönjük a szülőknek, hogy bármibe vágjuk a fejszénket eljönnek és támogatnak 
minket! 
Köszönöm kolléganőimnek a 2019-es év munkáját! Csak így tovább! 
 

Fischer Dóra - tanító 
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KÖNYVTÁRHÍREK  

 
Kedves Könyvtártagok! 

 
 

Ismét eltelt egy év! Gyorsan megy az idő, de 
bátran mondhatom, hogy tartalmas időszak 
van mögöttünk, hiszen számos alkalommal 
összegyűltünk a könyvtárban, otthont adva a 
különböző kisebb programoknak. 
Természetesen, a legmozgalmasabb a 
december volt, hiszen ebben a hónapban van 
a szeretet ünnepe, a KARÁCSONY.  

 
Az ádventi készülődéshez az ovis 
szülőket vártam sok szeretettel. 
Sok szép asztali dísz készült, 
amiket meg is lehetett vásárolni az 
adventi vásáron. Ezúton is nagyon 
köszönöm mindenki részvételét, és 
persze külön köszönet Szirmai 
Évinek és Larának, akik szintén 
eljöttek segíteni.  
 
 

Igyekeztem, hogy idén a Könyvtárunk is egy kicsit ünnepi öltözékbe kerüljön, ehhez 
a helyi Önkormányzat, illetve Grátz Erika polgármester asszony támogatását kértem, 
amit nagyon köszönünk, hiszen így karácsonyi hangulatot tudtunk varázsolni 
segítőimmel, Jagados Diával és Szirmai Évivel. Köszi csajok, szerintem nagyon szép 
lett. 
December 6-án, nagyon fontos vendéget volt alkalmam fogadni a helyi óvodások és 
iskolások társaságában, hangos énekszóval csalogatva, és Ő nem más, mint a 
TÉLAPÓ, a segédkező manójával együtt.  
   
Nagyon örültek a gyerekek, hogy személyesen találkozhattak az ősz szakállúval. 
Örömüket kifejezve nem csak énekeltek a gyerkőcök, hanem verseket mondtak, 
hangszerekkel zenéltek, de volt, aki rajzokkal kedveskedett a Mikulásnak.  
A Télapónak nagyon tetszett a gyerekek előadása, és hogy ezt Ő is viszonozza 
valamivel, ajándékcsomagokat osztott szét közöttük. Mondhatom, nagy volt a sikere 
a meglepetésnek.  
Természetesen, jövőre is várjuk vissza a Mikulást! 
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Meghirdettem december hónapra a könyvvásár lehetőségét. Sajnos egyelőre nem 
sok könyv fogyott, de reménykedem benne, hogy januártól már többen is benéztek 
majd hozzám, hiszen nincs vége, újból meghirdetem.  
 
 

KÖNYVVÁSÁR!!!! 
 
Helyszín: Nagypall Könyvtár 
 
Ideje minden héten:  
Kedd 08:00 – 11:30;  
Csütörtök 15:00 – 18:30 
 
Gyertek, nézzetek körül, rengeteg könyv közül lehet választani. Regények, 
romantikus regények, krimik, szakkönyvek stb… 
Hamarosan szórólapokat is fogok osztogatni, azon is rajta lesz minden információ. 
 
Közben persze ne felejtsük el, hogy rengeteg kikölcsönzött könyv van kint nálatok, 
aminek már lejárt a határideje. Szépen kérek mindenkit, nézzetek szét otthon, ha 
találtok olyan könyvet, ami a Könyvtáré, hozzátok vissza. Januártól írásos értesítőt is 
fogok küldeni a pontos címekkel, ha úgy könnyebb megkeresni. 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre 
Január 14. kedd: 10:00.-11:00- óráig 
Január 16. csütörtök: 14:00.-15:00- óráig 
 
Tájékoztató a szociális étkezők részére! 
 

Amennyiben valamelyik étkezési napot kihagyná, azt a tárgynapot megelőző napon 
legkésőbb 13.30-ig szíveskedjenek lemondani. Ezt megteheti az adott hétre 
vonatkozóan bármelyik napra, amikor előre tudja, hogy az adott nap(ok)on biztosan 
nem kér ebédet.  Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az a nap is kiszámlázásra kerül. 
mobil: +36 30 6757748 Mihályné Erzsike 
vezetékes: 72/466-752 Polgármesteri Hivatal 
 
Megértésüket köszönjük! 

Mihály Emese - élelmezésvezető 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 

December 13-án megtartottuk a 
hagyományos karácsonyváró 
estet, ahol az óvodások és 
iskolások megint szép műsorral 
kedveskedtek az egyesületi 
tagoknak.  
Nagyon szépen köszönjük a 
pedagógusoknak, az óvónőknek 
valamint a dadusnak a 
készülődést.  
A gyerekeknek és a felnőtteknek a 
műsor végén egy kis ajándékkal 
kedveskedtünk 
 

 
 
 
Ezt követően Dobszai Jánosné egy kis 
beszédet tartott a karácsonyról és a  
szeretetről, majd minden kedves klub 
tagunk egy falinaptárt kapott ajándékba. 
Az est további részét kötetlen 
beszélgetéssel folytattuk. 
 
 
  
 
Minden Nagypalli lakósnak és klubtagjainknak Boldog Új Évet kívánok! 
 

 
Bérces Boldizsárné 

klubvezető 
 
 

 
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/

