
 
 

  

 

Nagypalli Hírhozó 

Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

Kedves Nagypalliak! 

 

Ismét eltelt egy év és elérkeztünk a legszebb hónaphoz, mely a szeretet ünnepét 

hozza el. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra 

megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk azelmúlt évről. Egy olyan évről 

mely mindenki számára még tartogatott megpróbáltatásokat, változásokat. 

Községünk életében még ez évben is elmaradtak rendezvények, családok életét írta 

át a 2021-es év is. Mára megtanultunk élni és védekezni az ismeretlennel. Nyár 

közepétől kicsit fellélegezhettünk, kinyitottak az egyesületek és boldogan találkoztunk 

az első rendezvényeken, ahol a Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub elmaradt 

jubileumi rendezvényét ünnepelhettük meg, majd a gyerekeknek szereztünk boldog 

pillanatokat egy zenés délutánon. Azonban az ismeretlen még mindig közöttünk van, 

és néha-néha megmutatta magát az óvodában, az iskolában a hivatalban és sok 

családnál is bekopogott. 

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása ellenére nem adtuk föl terveink meg-

valósítását. Alkalmazkodva ugyan a megváltozott körülményekhez, kicsit csúszva, 

kicsit másképp, de látható eredményekkel folytatódtak beruházásaink. Büszkék 

vagyunk arra, hogy ismét olyan beruházásokkal gazdagodtunk, mely településünk 

arculatát intézményeink komfortérzetét erősítette meg. Elkészült a Szabadság u. 26. 

szám alatti épületünk teljes felújítása, valamint újabb útszakaszaink újultak meg.  

Engedjék meg, hogy az év égéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, 

akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. 

Azt kívánom mindenki érezze a karácsony örömét és a reményt, hogy jövőre jobb 

lesz, és lelkiekben is gazdagabb, szebb év vár ránk! 

Ebben a hitben kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó 

békesség tegye széppé az ünnepünket. 

Minden nagypalli polgárnak kívánok békés, boldog szent karácsonyi ünnepeket! 

 

Grátz Erika 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HIREK 
 

Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata november 
7-én rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget, melyre a község 60 éven felüli 
lakosságát hívták meg.  

Grátz Erika, polgármester 
köszöntötte a vendégeket, 
majd emléklapot adott át a 
megjelent házassági 
évfordulójukat ünnepel-
teknek, a 60, 70, 80 
éveseknek, valamint a 
legidősebbek is köszöntve 
lettek.  

A köszöntések után ez évben 
intézményeink gyermekei nem 
szerepelhettek, mert mindkét oktatási 
intézményben az influenzajárvány 
tombolt. Azonban nem maradtunk műsor 
nélkül, mert Millich József 
közreműködésével egy kellemes zenés 
műsorral szórakoztatták a megjelen-
teket. Fellépet a Menyhárt Éva 
népdalénekes, Schum József klarinét 
virtuóz, valamint Csajághy Szabolcs a 
Pécsi Nemzeti Színház énekese. 
Ezt követően vacsorával kedveskedtünk a szépkorúaknak melyet a képviselőtestület 
férfi tagjai készítettek el.  
Ez évben elmaradt a hagyományos bál, így egy kellemes beszélgetős estén 
vehettünk részt.  
 

 
Önkormányzatunk ez évben csatlakozott a Nemzeti Biodiverzitás – és Génmegőrzési 
Központ által meghirdetett „Gyümölcsész programhoz”, melynek keretében egy 
gyümölcsöskertet telepítettünk 35 db almafával, melyet termőre fordulást követően a 
gyermekétkeztetésben használunk majd fel.  
A kertet saját költségből körbekerítettük, majd 12 fajta alma gyümölcsoltványt 
ültettünk el.  
A kertet 15 éves időtartamig kell fenntartani. 
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Önkormányzatunk ez évben befejezi a START mezőgazdasági programot, melyet 10 
éven keresztül sikeresen végeztünk. Minden évben a megtermelt zöldség és hús árút 
a helyi konyhán használtunk fel közétkeztetésre. A programban minden évben a helyi 
munkanélkülieket tudtuk foglalkoztatni. Az álláskeresők létszáma évről évre csökkent 
ezért döntöttünk a program befejezéséről.  A következő évben a munkanélkülieket 
hosszabb távú foglalkoztatás keretein belül tudjuk alkalmazni. 
A START helyi értékteremtő programunkat szeretnénk a jelenlegi létszámmal tovább 
működtetni. A Kézműves Műhelyünkben készült termékek a jövőben is 
megvásárolhatók lesznek.  
 
Kedves Nagypalliak! 
 
A koronavírus járvány negyedik hullámát éljük át. Igaz nincsenek olyan szigorú 
intézkedések, mint egy évvel ezelőtt, azonban mindenkit arra kérünk vigyázzon 
magára, családjára. 
Kis falunkban is egyre több családnál találkozunk a betegséggel. Óvodánk, iskolánk 
is karanténban van, önkormányzati hivatalunkban is karanténban volt.  
Arra kérem Önöket, tartsuk be a már kért védelmi intézkedéseket, viseljünk maszkot 
és aki teheti kérje a védőoltást.  
Rendezvényeink, melyeket még megtartunk csak oltási igazolvánnyal rendelkezők 
vehetnek részt. 
Vigyázzunk egymásra! 
 

 
Grátz Erika – polgármester 

 

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Önkormányzatunk november 3. napján részt vett a Baranyai Német Önkormányzatok 
Szövetségének soron következő küldöttgyűlésén. Ide Baranya és Somogy minden 
német önkormányzatának részvétele szükséges volt egyrészt a 
határozatképességhez, másrészt a téma fontossága miatt, ugyanis ezen a 
küldöttgyűlésen lehetett jelölni személyeket arra a parlamenti választási listára, 
amelyet az LdU állít. A mi Szövetségünk 5 főt választhatott erre a listára.  
 
A szavazás előtt Ritter Imre magyarországi német parlamenti képviselő beszámolt az 
ebben a ciklusban végzett parlamenti tevékenységéről. A küldött gyűlésre 
természetesen minden tag (sőt más érdeklődő is) jöhetett, viszont minden 
településnek egy szavazati joga volt. 
 
Baranya Megyei Önkormányzatok Szövetsége Küldöttgyűlés eredménye alapján a 
szavazás a 2022. évi Országgyűlési választásokon a Magyarországi Németek 
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Országos Önkormányzati listáján induló Baranya megyei és Somogy megyei 
jelöltekről: 
1. Englenderné Hock Ibolya, 2. Schubert Olivia, 3. Schulteisz Balázs, 4. Koch Emil, 
5. dr. Márkus Beáta. 
 
Kedves Nagypalliak! 
Idén ismét, mint minden évben November végén kiadásra kerül a Deutscher Kalender 
2022, így amennyiben valakit érdekel és szeretne rendelni kérjük az vegy fel velünk 
a kapcsolatot. 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti saját helyi 
nemzetiségi közössége történeti múltjának, kulturális örökségének feltárásával, 
megismertetésével kapcsolatos teendőket. A vállalt feladat keretében döntött arról, 
hogy a 2021-es évben életút-elbeszélés (videofelvétel) készüljön Nagypall 
múltját/jelenét jól ismerő, saját életével oktató-nevelő mintát nyújtó személyekkel.  
E körben az elkészült felvételek bemutathatók lesznek a helyi és a nemzetiségi 
közösségnek, azon belül is a fiataloknak. Evvel a lépéssel önkormányzatunk 
hiánypótló módon teszi lehetővé a nemzedékek szükséges kapcsolódását, egymás 
iránti érdeklődésének kielégítését, újszerű módon bővíti a nevelési-oktatási 
folyamatok feltételeit. 
Fentiekre figyelemmel Önkormányzatunk az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-
Tudásbázis Szerkesztőségének szakmai csoportjával együttműködési 
megállapodást kötött és a nevezett szervezettel és az erre felkért személyekkel a 
felvételeket elkésztette. 
Természetesen a sok szakmai és a Település részére fontos feladat ellátásán túl, 
Önkormányzatunk a pótlólag megszervezett rendezvényeket sem felejtette el 
támogatni és azokon részt venni, ahogy a közelgő Ünnepek alkalmából a gyerekekről 
sem fog megfeledkezni ezt ígérhetjük. 
Békés Ádventi készülődést és egyben áldott, meghitt Ünnepeket kívánunk 
mindenkinek. 
 

 Tisztelettel:  
Bérces Attila 
    elnök 

 

 
.Anyakönyvi hírek 

  
HÁZASSÁGKÖTÉS 

Pálfai Kinga és Varga Dániel 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 
 

Kedves Olvasó!  
  

Ismét eltelt egy hónap az évszakból, vége az ősznek.  Ilyenkor mindenki kicsit 
átszellemül lélekben, és a test is úgy érzi, ráfér már egy nagyobb pihenés. Csípőssé 
vált a levegő, az erdők látványos ezer színbe „öltöztek” megkezdődött a „begubózás” 
időszaka is. 
Lassan megérkezik az igazi tél, napról napra hűvösebb az időjárás és a nappalok is 
rövidebbek.  
November 4-11-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). 
A járványügyi helyzet romlása miatt sajnos a Márton napi „falu szintű nagy” 
programunk nem került megrendezésre. 

. 
1. 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.  
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2. Projekt: Somogyi Betti hitoktatóval gitárkísérettel a tanult dalok felelevenítése, 
St. Mártont ábrázoló feladatlapok színezése 
3. Projekt: Zártkörű ünneplés a csoportszobában november 11-én, lampionos 
felvonulás. Libazsíros kenyér, liba forma- és egyéb más sütemény, puncs, 
gyümölcstea fogyasztása.  Kislibák készítése papírból 
Programjainkról a videofelvételt feltöltöttük az óvoda zárt facebook csoportjába, hogy 
a szülők számára is megtekinthető legyen. 
4. Projektzárás: Somogyi Betti hitoktató gitárkíséretével a tanult dalok 
összefoglaló éneklése, műsorunkról felvétel készítése. 
 
November 9-én véget ért a „Hello Halloween” elnevezésű, a BMBB Baranya Megyei 
Balesetmegelőző Bizottság őszi játéka, mely során tökökből, termésekből vártak 
közlekedéssel kapcsolatos alkotásokat. A zsűri döntése alapján kettő nagycsoportos 
óvodásunk ért el helyezést. Hecker Hanna első, Réti Attila harmadik helyezett lett. 
Mindketten átvehették már ajándékcsomagjaikat. Szeretettel gratulálunk a 
nyerteseknek! 
1998 óta november 13-án tartják a „Kedvesség Világnapját”. 
Az ünnep gondolata egy Tokióban tartott nemzetközi konferencián merült fel, ahol a 
résztvevők fontosnak tartották, hogy hangsúlyozzuk, mennyire nagy szükség van az 
egymással szembeni kedves viselkedésre, amely a hosszú és egészséges élet egyik 
titka. 
Az óvoda zárt facebook csoportjában kértük, hogy: „ Ezen a napon ( is) mosolyogjunk 
a másikra!” 
Szintén e napon ünnepeltük a „Magyar nyelv napjá”-t. Az anyanyelv összeköt 
bennünket az országhatároktól függetlenül, s az anyanyelvünk, amit mi is 
továbbadunk gyermekeinknek. 
  
 „Egy igazi beszélgetésből mindketten másképp léptek ki, mint ahogy beléptetek. Mert 
kaptatok egymásból egy darabot, akár tudjátok, akár nem”. (Müller Péter)  
„Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az 
igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki” (Szókratész) 
November a „Társas kapcsolatok” hónapja Boldogság óráinkban. A havi témát 
izgalmas, olykor felkavaró, meghitt beszélgetésekkel dolgoztuk fel. E hónapban a 
gyerekek figyelmét arra irányítottuk, hogy Ők maguk a társas kapcsolataik felelős 
szereplői. Többféle kapcsolatrendszer működését körbejártuk, de a barátok és a 
családi kapcsolatok voltak a leghangsúlyosabbak. A téma feldolgozása mesével 
indult, majd beszélgettünk arról, mi jellemző a jó barátokra. A gyermekek kis 
csoportokban építettek, a kész alkotásokat pozitívan értékelték, zenét hallgattunk, 
táncoltunk. A téma zárásaként pókhálót készítettünk fonal segítségével. Egymásnak 
adtuk a fonalgombolyagot, aki átadta a társának, valami kedves dolgot mondott neki. 
A pókhálóval az összetartozást fejeztük ki. Becsukott szemmel játszottunk érintős 
játékot is ritmusbotokkal visszhang játékot. 
Nagyon fontos, hogy a gyerekek már óvodás korban megtanulják, hogy vigyázni kell 
a Földre és a környezetükre. Ehhez kapcsolódóan játékos feladatokon keresztül 
felelevenítettük a gyermekek ismereteit és ötleteket adtunk a háztartási hulladék 
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csökkentésére, illetve újrahasznosítására. A gyerekek kipróbálhatták, majd 
készíthettek is hulladékból játékokat. A játékok készítéséhez használtunk tojástartót, 
kávékapszulát, wc papír gurigát. A gyerekek nagyon kreatívak, sok ötletes alkotás 
készült. Ez a délelőtt is újrahasznosított volt.  
 
Óvodánk november 23 – december 1 között karanténban volt, mert egyik dolgozónk 
COVID tesztje pozitív lett. Ez idő alatt intézményünkben teljes körű fertőtlenítést 
végeztünk el.  
 
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 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. Madárkarácsonyra 
madárkáknak ehető karácsonyfadíszeket is készítünk. 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 egészséget, kellemes készülődést, majd pedig szeretettel teli, 
békés, boldog ünnepeket!  
  
December havi programjaink:  
December 6 (csütörtök): Mikulás ünnepség  
December 15 (szerda) Madárkarácsony- Nagypall 
December 16 (szerda): Csillagszórós karácsony- karácsonyi ünnepség  
(zártkörű rendezvény az oviban)  
2021. december 20-tól 2021. december 31-ig téli zárva tartás lesz az óvodában. 
A téli zárás utáni első munkanap 2022. január 3 hétfő.  
 
                  
                Illésné Speiser Mária – óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
 

Kedves Olvasó! 
 
November 2 – án az őszi szünetről visszatérve újult erővel vágtunk bele a minden 
napokba. Így készültünk egy Őszi mandala rajzpályázatra is. Sok szép alkotás 
született. A zsűrinek KEPPERT SOMA (1.o.) tanuló rajza tetszett a legjobban, aki III: 
helyezést ért el. Gratulálunk Soma!  
 
November 11 -e Márton – nap. Ezen a napon projekt napot tartottunk a gyerekeknek. 
Egy csodás LAP-BOOK-kal, lámpással és sok – sok vidámsággal és jókedvvel 
térhettek haza.  
 
November végén már el kezdünk hangolódni december varázsára, a Mikulásra és 
karácsonyra. Közösen díszítjük a termeket és várjuk a „csodát”. Sajnos ez most 
elmarad. Ugyanis iskolánkban november 29 – december 5 között technikai okok miatt 
nem lesz jelenléti oktatás. Ripszám Veronika ezen időszak alatt teljes fertőtlenítést 
fog végezni intézményünkben. Remélem újult erővel, december 6- án mindenkivel 

találkozhatunk és ellátogat majd a Mikulás is az iskolánkba a jó gyerekekhez!        

 
Kedves Olvasó! Elérkezett az év azon időszaka, mely szerte a világon mindenki 
számára a meghittségről, a békéről és a szeretetről szól. Közeleg a karácsony, ami 
alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti 
szeretetre. Mosollyal, kedves szóval közeledjünk egymáshoz. Kívánom Önöknek 
magam és az iskola dolgozóinak a nevében, hogy szeretetben, békében teljenek az 
ünnepek! 
 
DECEMBER HAVI PROGRAMJAINK: 
 
December 6: projekt nap: Mikulás 
December 13: projekt nap: Luca nap 
 
Utolsó tanítási napunk december 17-e, ekkor tartjuk az osztályban a karácsonyunkat 
is. 
Téli szünet: 2021. december 20. – 2021. január 2. 
Első tanítási nap: 2022. január 3 (hétfő)  
 
Az iskolásokkal holnap kezdtük volna az adventi meséket olvasni. Fogadják sok 
szeretettel: 
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Zelk Zoltán: Mikulás bácsi csizmája 

 
     A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy 
szálldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos bácsi haladt 
lefelé. Az út szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte: 
     – Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot! 
     Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, 
hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait és falvait. S akinek puttonyából 
sohasem fogy ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe. 
     Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy 
melyik ablakban talál gyerekcipőt. Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az 
utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a szegény, aki ilyen 
hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony 
majdnem elsírta magát a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt 
cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett 
örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett barátjából, s íme, most itt 
fekszik a hideg, decemberi éjszakában. 
     Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó 
zsebeit csokoládéval és mogyoróval. Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne 
fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levette mérföldjáró csizmáit, 
és ráhúzta a szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy 
elvigye ajándékait a gyerekeknek. 
     S míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni 
kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt 
alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban. S míg álmodott, az útszéli, 
kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje 
szálltak, és simogatva melegítették az arcát. 
     – Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok. 
     S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor 
és csokoládé került elő a cipőből, hogy az asztalt is telerakhatta volna vele. Milyen 
boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is 
egymásnak: 
     – Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik… 
     De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva 
látta magán a köpenyt és a csizmát. S mikor zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek 
játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett 
csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő 
aranypénz lett valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett 
az egész élete, mint egy álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában.  Mikulás 
bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek a jó öreget, miért jött vissza 
mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér 
szakállába. 
 

Darmosné Gyenis Valéria – tanító 
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Könyvtár hirek 

 
 

A decemberi hónap, számomra az év legszebb 
hónapja. Az adventi készülődés, a mikulás, és 
persze a karácsony, ami szinte mindenki szívét 
melegséggel tölti el. Ilyenkor a nagyszülők, 
szülők, gyerekek, unokák mind-mind egy 
asztalhoz ülnek, együtt ünnepelnek, bontogatják 
az ajándékokat.  
A szeretet ünnepe. Készülődjünk, süssünk, 
főzzünk, csomagoljuk be az ajándékokat. 

Vigyázzunk egymásra, segítsük egymást! 
 
Jelenlegi mindennapjainkat, sajnos sok esetben nem úgy éljük ahogy szeretnénk. 
Rohanunk, dolgozunk, hozzuk-visszük a gyerekeket, észre sem vesszük, karanténba 
kerülünk. 
Sajnos a koronavírus okozta veszélyhelyzet súlyosbodott, így a következő 
intézkedések lépnek ismét érvénybe a könyvtárban: 
• Maszk használata kötelező! 
• Belépéskor a kézfertőtlenítő használata szintén kötelező! 
• Egyszerre 2 fő látogató tartózkodhat bent a könyvtárban. 
Megértésüket/megértéseteket előre is köszönöm! 
 
DE! Ami garantáltan érintésmentes program, és nem csoportos elfoglaltság, idén is 
szeretném megvalósítani a Nagypalli Élő Adventi Kalendáriumot. Ezúton is 
szeretném megköszönni a jelentkezőknek, hogy részt vesznek benne. 
 
Tehát ne feledjétek, december 1-től minden nap máshol nyílik ki egy szépen 
feldíszített ablak, amit a Nagypalli Könyvtár facebook oldalára fel fogok tenni, kinél 
nyílt ki. Aki aznap már nem tud elmenni megnézni, a többi napon alkalma lesz még 
rá, hogy lássa. 
Már nagyon várom, hogy lássam a szebbnél- szebb díszítéseket! Remélem Ti is! 
 
 
MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNOK! 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Nagypalli Kézművesház hírei 

 
A közelgő ünnepek, sokunk számára okoz némi fejtörést, mit ajándékozzunk 
szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. Ebben szeretnénk egy kis segítséget 
nyújtani Önöknek. 
Térjenek be hozzánk, nézzék meg 
kínálatunkat, találunk megoldást. Választható 
karácsonyi mintás anyagainkból készült 
termékek, a folyamatosan kapható horgolt 
termékek, szőnyegek. Vagy akár saját 
ötleteiket is hozhatják. Megbeszéljük! :) 
 
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDENKINEK! 

Kézműves ház dolgozói 
 

 
Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk november 13-án tartotta a hagyományos Márton – napi libavacsorát, 
melyet a korábban elnyert pályázatunk a „Rendezvények a nagypalli hagyomány 
jegyében” programsorozat keretein belül lett megtartva.  

Klubtagjaink liba sültet, párolt 
káposztával, birsalma kompóttal, 
törtburgonyával, valamint töltött 
káposztát fogyaszthattak. 
A pogácsákat, sós finomságokat 
klubtagjaink sütötték. 
Ismét egy jó hangulatú esten 
vehettünk részt. 
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Rendezvénysorozatunk következő eseménye a Disznótoros fesztivál megrendezése 
lett volna, azonban ezt a programot a következő év elején szeretnénk megtartani. 
 
Amennyiben a járványügyi helyzet engedi a hagyományos karácsonyváró 
ünnepségünket 2021. december 17-én pénteken 17 órai kezdéssel tartjuk meg. 
Az ünnepségünkön 17:30 órától a Millich házaspár és társulatának karácsonyi zenés 
műsorát láthatjuk, majd vacsorával köszönjük meg minden kedves klubtagnak az 
egész évi közreműködését, munkáját. 
 
Minden kedves olvasónak boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Találkozzunk 2022-ben is. 
Szeretettel várjuk az újabb tagok jelentkezését! 
 

Bérces Boldizsárné – elnök 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
 
 
 
A Csóri Sándor Programban, „A tárgyalkotó 
népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek 
támogatása, a tudásátadás elősegítése a közösségek 
megerősítése” pályázaton elnyert projektünk lassan 
befejeződik és ebből egy kiadvány is készült. 
Ha valaki szeretne karácsonyra vásárolni Dékány 
Szabó Ildikónál megteheti. 
 
 
 
 
 

Egyesületünk sikeresen pályázott a jogyakorlaton.hu oldalon, ahol 5 főnek elegendő 
vessző alapanyagot nyertünk.  
A szakkör november 20-án kezdődött /20 alkalommal/. 
A szakkör befejeztével az elkészült alkotásokat kiállítjuk.  
 
Decemberben folytatódnak a műhelyfoglalkozások:  
 
Sásműhely Négyes Tímeával december 2-án 12:00-16:00, 3000 Ft/fő.  
Szövőműhely Báling Arankával december 4-én 13:00-17:00 , 4000 Ft/fő.  
Kötőműhely Bérces Attiláné Hajnival december 5-én, 1300-1700, 3000 Ft/fő.  
Fazekasműhely Deér Amálal december 11-én 13:00-17:00, 4000 Ft/fő.  
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Nemezműhely Négyes Tímeával december 18-án 13:00-17:00, 4000 Ft/fő.  
Csuhéműhely Dékány-Szabó Ildikóval december 19-én 13:00-17:00, 3000 Ft/fő.  
 
December 5-én és 12-én a Nagypalli Kézművesházban (Szabadság u.5) 14:00-17:00 
óra között kézműves termékeket vásárolhatnak az odalátogatók. 
 
                                                                                           Bérces Boldizsárné – elnök 
 
  

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpont:  
 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontban 

 
december 15 szerda 

 
 

 
 

 Az étkezési térítési díjak befizetését Mihály János falugondnoknál számla ellenében 
tehetik meg. 
 
Az óvoda konyhája december 17-án bezár, azonban a szociális étkezőket az ünnepek 
alatt is kiszolgáljuk. 
December 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31-én minden nap Zolka konyhája szállítja 
az ebédet. 
Az igényeket kérjük december 15-ig leadni. 
 
Köszönjük, hogy egész évben igénybe vették szolgáltatásainkat. 
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet kívánok! 

 
Mihály Emese - élelmezésvezető 
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Az elmúlt évben elmaradt – ez évben megpróbáljuk 
 

Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében meghirdetjük a 
 szilveszteri futást. 

 
Időpont:  

2021. december 30. csütörtök 
 

Gyülekező és rajt a játszótéren 15:00 órakor 
 

Ez évben nincs verseny, mindenki nyer, aki végig futja a távot. 
A résztvevőket megvendégeljük a futás után. 

 
Előzetes jelentkezés december 27-ig Bérces Attilánál 

 
Fussunk ki együtt a 2021-es évből, hogy a 2022-es évünk jobb legyen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

