2021. január

Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja
Kedves Nagypalli Polgárok!
A karácsonyi csend és a szeretet még itt van a szívünkben. Még halljuk a csengők
dallamát…..
Egy távozó embert próbáló évet tudhatunk magunk mögött, mely rengeteg lemondást,
áldozatvállalást kívánt mindenkitől.
Kiléptünk megszokott komfortzónánkból, hiszen életünk megváltozott. Ez a változás
pedig arra kényszerített mindenkit, hogy eddigi megszokott életünket kicsit
átalakítsuk.
Az, hogy az Új Év milyen lesz, – rajtunk is fog múlni. Ahhoz, hogy sok örömben és
boldogságban legyen részünk nekünk is mindent megkell tennünk.
Az újévben sem kívülről kell várnunk a csodát. Nekünk kell megdolgoznunk minden
apró eredményért.
Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk
a család, és kisebb közösségünk fennmaradása és gyarapodása érdekében.
Remélem, hogy ez évben ismét kinyílhatnak közösségi tereink és azt követően sok
programmal várhatjuk Önöket.
Azonban ami mindennél fontosabb, - ez évi újságcikkeink ne a koronavírus járványról
szóljanak! A maszkok mögül ismét láthassuk az emberek mosolyát, tudjunk örülni,
közösségbe járni, szórakozni.
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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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl

Kedves Olvasó!
Rendhagyó december az idei, és sajnos negatív értelemben, így a szokásosnál
nagyobb feladat volt a maximumot kihozni mindenből. Imádnivaló december a
karácsony hava…, a maga hideg, nyirkos, hol pedig száraz és hófedte tájaival, a rövid
nappalokkal és a „kuckósan” meleg délutánokkal. Gyorsan eltelt ez az év is. Lassan
újabb évet búcsúztatunk és újabb esztendőt köszöntünk. Nyakunkon a 2021!
E hónap az advent jegyében zajlott. Ahogy mindig is tettük, készültünk az ünnepekre
.Advent…. eljövetel…, várakozás. Az ünnepre hangolódva idén is elkészítettük
hagyományos adventi koszorúnkat, 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 3-án örömmel értesültünk, hogy a Fazekasboda Német Nemzetiségi
Önkormányzattól 16.000 Ft támogatásban részesültünk, mely összeget karácsonyra
játékeszközök vásárlására fordítottunk.
December 4-én betért hozzánk a várva- várt Mikulás, Dobszai Krisztián személyében.
Bekopogott az ablakon, melyet kitártunk. Német és magyar dalokkal, versekkel
üdvözöltük a Nagyszakállút. Köszönjük a mikulás közreműködését, a csomagokat
pedig a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. A Bear-ni Vegyesbolt
színes cukrosfánkkal támogatta ünnepünket, melyet szívből köszönünk! Borbála ágat
is hajtattunk e napon az óvodában. Beszéltünk a naphoz fűződő néphagyományokról.
„Ha Szent Borbála behúzza a szánkót az udvarra, akkor karácsonykor nem esik a
hó”.
„Vigyük végbe saját jótetteinket, ne várjunk rá, hogy mások tegyék meg helyettünk. A
legkisebb jótett is elnyeri jutalmát”. /Hioszi Tatiosz/ Ezen sorokat szem előtt tartva
készültünk december havi Boldogság óránkra. A jó cselekedetek gyakorlásához nem
kell semmilyen különleges tehetség, idő vagy pénz. A jó cselekedeteknek nem kell
nagyszabásúaknak vagy bonyolultnak lenni. Sőt! Érdemes figyelmünket az
otthonunkra, munkahelyünkre vagy arra a közösségre fókuszálni, ahová tartozunk.
Ott tegyünk jót, ahol vagyunk. Az adventi időszakhoz jól kapcsolódik ez a téma és
arra is lehetőségünk adódik, hogy jótékonysági akciókba is bekapcsolódjunk. Zöld
Óvodaként már három éve hagyomány, hogy megrendezzük a Madárkarácsonyt.
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Bérces Erzsi néni idén is, mint az eddigi években mindig is tette, megajándékozta
óvodánkat madáreledel díszekkel. Köszönjük Erzsi néninek!
Gyermekeink „zöldóvodásként” apró kis madárbarátaiknak is, szebbnél szebb,
madárcsőrnek ízletesnél ízletesebb karácsonyfadíszt készítettek. Nekik is szerettük
volna szebbé tenni az ünnepet, segíteni őket abban, hogy túléljék a zord telet, - a
fagyos napokat,- és tavasszal nekünk énekeljenek az árnyat adó fák lombjai közt.
Boldogság volt látni a csillogó gyermekszemeket, ahogy december 11-én, az immár
harmadik 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.
Csatlakoztunk egy pécsváradi kedves kezdeményezéshez is. Kis ovisaink készítettek
egy-egy képeslapot a pécsváradi gyermekotthon lakóinak. A képeslapok hátoldalára
egy-egy meserészlet került. A részletek összeolvasásával a lakásotthon gyermekei
egy mesét kaptak ajándékba a nagypalli óvodától, ovisoktól. Az elkészült alkotásokat
Zsuzsi óvónéni pécsváradi óvodásainkkal vitte el és rejtette a lakásotthon
postaládájába.
December 12-én tartottuk második Nevelés nélküli munkanapunkat.
December 14-én Luca-búzát vetettünk. Beszéltünk a hagyomány eredetéről és
minden nap gondoztuk, figyeltük a kis magok fejlődését.
A fennálló járványügyi helyzet miatt kicsit megkésve, de annál nagyobb
meglepetéssel fogadták gyermekeink, amikor egy délelőtti séta során ellátogattunk a
Közfoglalkoztattak Házába, ahol Kocza Ferencné könyvtáros ajándékokkal várta
óvodásainkat, mi pedig rövid kis ünnepi műsorral köszöntöttük az ott dolgozókat. A
Márton napra meghirdetett Tökfaragó versenyre többen faragtak otthonukban
ötletesebbnél ötletesebb tököt, valamint közösen a gyermekekkel az óvodában is
alkottunk. A faragott tökök egy része óvodánk udvarát díszítette, a többi remekművet
a falu különböző pontjain csodálhattuk meg. Egyéni alkotásaikért édesség csomagot
kaptak a gyermekek, a közös munkájuk jutalma pedig egy figyelemfejlesztő
társasjáték volt, mellyel visszaérkezve az
óvodába nagy örömmel játszottak.
„Csillagszórós
Karácsonyunkat”
december 17-én délelőtt tartottuk a
csoportszobánkban,
melyen
meghitt
pillanatokat éltünk át. Kisfenyőnkön
megcsodáltuk a gyermekekkel közösen
készített
díszeinket.
Énekeltünk,
verseltünk. A szépen terített asztal mellett
ünnepi hangulatban sütiztünk és vártuk a
Jézuska érkezését. Köszönjük Nagypall
Község
Önkormányzatának
a
csomagokat. A sok-sok értékes játékot a
fa alá támogatásként kaptuk az Óvoda
Szülői
Szervezetétől,
valamint
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Fazekasboda Német Nemzetiségi Önkormányzatától. Köszönjük szépen a
felajánlásokat!
A
Nagypalli
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat által meghirdetett „Állatok
Karácsonya” című rajzpályázatra óvodásaink
is neveztek. Keppert Soma első, Hecker
Hanna és Keppert Anda második, Bognár Aliz
harmadik helyezést ért el. Mindannyian
boldogan vették át megérdemelt jutalmukat.
Köszönjük a szervezők és a zsűritagok
munkáját!
A téli szünet előtti utolsó munkanapon a
fényesség, az ünnep eljövetelét jelképezve
adventi koszorúnkon már mind a 4 gyertya
égett. Aznapi sétánk alkalmával megmegállva, karácsonyi dalokkal, versekkel
köszöntöttük kicsiny falunk több lakóját.
2020. december 21-től 2021. január 3-ig az iskolai téli szünet idején óvodánk nyitvatartása is szünetel.
Szünet utáni első munkanap: 2021. január 4 (hétfő).
A 2020-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, egészségben gazdag, szerencsés, békés, boldog
új évet!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Anyakönyvi hírek
Halálozás
Bartos Antal élt 83 évet
Gerner Péterné élt 88 évet
Nidling József élt 65 évet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola
Gazdag Erzsi: JANUÁR
Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jó barátja.
Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.
Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.
Kedves Olvasó!
Elérkezett az év utolsó hónapja december, sokak számára az egyik legkedvesebb
hónap. December a karácsony hava. E hónap az advent jegyében zajlik. Az adventi
időszak az előkészület, várakozás, reménykedés ideje. Reménykedünk abban, hogy
ez az új év sokkal jobb lesz mindenki számára, mint ez elmúlt év, évek.
Nézzük, hogy mi minden történt decemberben az iskolában.
Dóri néni helyére keresünk új tanító nénit vagy tanító bácsit. Decemberben
segítségünkre volt Van Groeningen Irén, aki a délutánt töltötte a gyerekekkel.
Köszönjük Irénnek, hogy kisegített bennünket!
Mi is csatlakoztunk a Nagypalli Könyvtár által meghirdetett „Adventi ablak”
díszítéshez. Így már december 2 – án látható volt az iskola téli díszbe öltöztetett
ablaka. Az iskolásoknak nagy meglepetést okoztam, hogy az egyik nagy kedvenc
meséjüket az iskola ablakára „varázsoltam.”
December 4 – e a Mikulás jegyében zajlott.
Mikulás bácsi és az ő segítője, Rudolf kísérte
végig a napunkat magyar, matek, német, rajz
és technika óra keretében. A projekt napunk
nagyon tetszett a gyerekeknek. Ezen a
napon ellátogatott hozzánk a Mikulás bácsi.
Igaz, a jó gyerekeknek csak az ablakból adta
át a csomagokat, de így is nagyon örültünk
azoknak. Sok szép német illetve magyar
Mikulás dallal köszöntöttük. Köszönjük
Dobszai Krisztiánnak, hogy ismét elvállalta
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ezt a szerepet! Köszönjük a Mikulás csomagokat a Nagypalli Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak!
Ezen a napon finom fánkokat kaptunk a Bear-ni Vegyes boltból. Köszönjük szépen a
felajánlást Takács - Deák Gabriellának. A gyerekek nagyon örültek neki!
December 14-én beszélgettünk a gyerekekkel a Luca napi szokásokról, ami
december 13 –án volt, azaz vasárnap. Ezen a napon vetettünk Luca – búzát is, amit
haza is vehettek. Remélem mindenkinek szépen ki is nőtt a búzája!
Az utolsó héten rengeteg ajándékot
vehettek át iskolásaink. Még októberben
készítettek a gyerekek tököket, a
tökfaragó versenyre. A héten megkaptuk
a megfelelő jutalmat érte. Köszönjük a
Nagypall Község Önkormányzatának és
a Nagypalli Német Önkormányzatnak az
ajándékokat, valamint Lizának, hogy ezt
lebonyolította.

A hónap elején szép rajzokkal készültünk a Nagypalli
Német Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett
„Állatok karácsonya” rajzpályázatra. Gratulálok kis
diákjaimnak a szép alkotásaikhoz! Gratulálunk a
helyezetteknek!
1.
helyezett: Fullér Gergő (3. oszt.)
2.
helyezett: Réti Tímea (2. oszt.)
3.
helyezett: Szabó Vivien (4. oszt.)
Én is minden elkészült rajzot egy nagy - nagy ötössel
jutalmaztam!
Nagyon sokat beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mi minden ünnepségünk marad el
ebben a hónapban. Közösen megbeszéltük, hogy meglepjük szüleiket és a nagypalli
lakosokat egy kis karácsonyi műsorral. A gyerekekkel verset és dalokat tanultunk.
Köszönjük Dóri néninek, hogy segített a dalok megtanulásában és azt, hogy
segítségemre volt, hogy fel tudjam venni azokat. A kis videóösszeállítást, amit
láthattak, láthattatok, azt köszönöm férjemnek, hogy az elképzeléseimet „formába
öntötte”! Remélem sikerült mindenki arcára egy kis mosolyt csalni!
A 2020-as év utolsó tanítási napján, december 18 – án szintén projekt napot
tartottunk. Arról beszélgettünk, hogy kinek mit jelent a karácsony, mi jut eszedbe arról
a szóról, hogy karácsony …. Néhányat meg is említenék: csoda, varázslat, szeretet,
várakozás, család, együttlét, boldogság, illat, béke…. és még sorolhatnám. Sokszor
nem is vagyunk annak tudatában, hogy egy 6 – 10 éves gyermek kis lelkében, fejében
mi is zajlik valójában….
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Ezen a napon Dóri néni is meglátogatott bennünket. Együtt felköszöntöttük a kis
szülinaposainkat és megnéztük, hogy mi mindent hozott a „Jézuska” az iskolásoknak.
Ismét köszönöm a lehetőséget a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy meg tudtam lepni a gyerekeket fejlesztő társasjátékokkal, illetve a Nagypall
Község Önkormányzatának, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek iskolai
karácsonya a lehető legszebb legyen!
A 2020 - as esztendő végéhez közeledve szeretném megköszönni mindenkinek, aki
az év folyamán bármiben segítette, támogatta iskolánkat! Külön köszönöm a Nagypall
Község Önkormányzatának és a Nagypalli Német Önkormányzatnak, hogy mindig
számíthatunk a segítségükre! Köszönöm Lizának és Ripszám Veronikának, hogy az
elmúlt időszakban mellettem álltak és sokat segítettek! Köszönöm kolléganőimnek a
2020 –as év munkáját!
Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, szerencsés, békés, boldog új évet!
Darmosné Gyenis Valéria
tanító

NAGYPALLI KÉZMŰVESHÁZ
„Üdvözöllek, újév napja!
Ki mit óhajt, mind megkapja!”
Zigány Árpád szavaival szeretnénk köszönteni minden kedves régi és új vásárlónkat
az újév napján. Megújult erővel, de a régi lelkesedéssel várjuk Önöket 2021-ben is!

Nagypalli Kézművesház dolgozói
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Kedves Könyvtárlátogatók!

Bár a tavalyi év nem egészen úgy alakult, ahogy mi
azt elterveztük, azért mégis sikerült néha egy kicsit
megmozgatni a falu lakosságát az őszi és téli
hónapokban is.
Itt volt például októberben a Tökfaragó verseny, amire
nem csak a helyi óvodások és iskolások neveztek,
hanem több falubeli gyermek is elhozta megmutatni
az otthon kifaragott tököket. Büszke vagyok minden ügyes kézre, hiszen nem csak
az úgymond klasszikus „tökfej figurát” állíthattuk ki a faluba. Volt köztük ijesztő,
aranyos, állatos, kis házikó formájú, és volt, amelyik csupa lyukas volt. Egy élménnyel
lettem gazdagabb, amikor az iskolásokkal együtt én is faraghattak velük közösen
néhány tököt, amit ezúton is köszönök nekik, Vali néninek és Dóri néninek is, hogy
részese lehettem az eseménynek. Az ovisokhoz igaz nem mehettem be sajnos, de
gyönyörű és szebbnél szebb tököket faragtak közösen. Köszönöm nekik is. Az pedig,
hogy mindez létrejöhetett, hogy volt mit kifaragni, azt Grátz Erika polgármester
asszonynak és Nagypall Község Önkormányzatának köszönjük, és hogy jutalmakat
tudtunk szétosztani a sok szép munkáért, azt a Nagypalli Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak köszönjük.
Majd a novemberi hónap nem sok jót hozott számunkra. A koronavírus következtében
kialakult vészhelyzet miatt, a Magyar Kormány 484/2020. (XI. 10.) rendelete
értelmében, a Csorba Győző Könyvtár szolgáltató helyei november 11-től bezártak,
így a Nagypalli Könyvtár ajtaja sem maradhatott nyitva.
Viszont, ha szeretnétek, és kéritek, a könyvek házhoz mennek. Ez már működött
decemberben is, több házhoz ki is vittem a kért könyveket, folyóiratokat. Keressetek
bátran!
Emlékeztetőül az elérhetőségeim:
Telefon: 70/628 6363
E-mail: nagypallkonyvtar@gmail.com
Könyvtár facebook oldala
Messenger
Aztán, hogy történjen valami jó is, Grátz Erikával gondoltunk egyet, és felkért,
segítsek abban, hogy az élő Adventi Kalendárium Nagypallban is megvalósuljon,
ahogy már számos más városban, falvakban. Lényege, hogy december 1-től 24-ig,
minden nap másik háznál kinyílik egy feldíszített Adventi ablak, jól láthatóan egy
számmal ellátva. Csakúgy, mintha egy adventi naptár ablakait nyitnánk ki. A könyvtár
facebook oldalán is mindenki nyomon követhette, hogy hol nyílt ki az soron következő
ablak, hiszen minden nap megosztottam a képet is a névvel együtt.
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De természetesen élőben volt a legszebb, ha nem is aznap, másnap, vagy a többi
napon bárki megnézhette a szebbnél szebb díszítéseket, az esti séta alkalmával.
Előre soha nem lehetett tudni, hogy merre kell keresni, az mindig meglepetés volt.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek abban, hogy
elkészülhessen a
2020as NAGYPALLI ADVENTI KALENDÁRIUM.

Kocza Ferencné
Könyvtáros
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Étkezési díj befizetési időpont

Étkezési térítési díj befizetése a következő időpontban
Január 13 szerda

Az étkezési térítési díjak befizetését Mihály János falugondnoknál számla ellenében
tehetik meg.

Mihály Emese - 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
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