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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.
Pezsgős poharak csilingelő hangjai kíséretében léptünk át az Újév küszöbén és
elmondtuk szokásos jókívánságainkat.
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.
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, melyek bízunk
benne ez évben már mind megrendezésre kerülhetnek! 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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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és KonyhaKindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Megérkezett a várva-várt december, sokak legkedvesebb hónapja.
Dérbe borult a táj, elcsendesedett a természet, itt a tél. Egymást követték az ünnepek,
az ajándékozások hada.
Advent ajándékozás, és egy kis öröm vegyülhet végre megfáradt lelkünkbe, hisz a
jelenlegi helyzet semmiképpen sem bíztató. A világjárvány évei alatt talán már meg
is fáradtunk testileg- lelkileg. Eljött az idő, hogy mi is megnyugodjunk, pihenjük, csak
egymásra figyeljünk. Jókat beszélgessünk, egymással törődjünk és játsszunk.
Élvezzük az ünnepet és adjuk át magunkat.
A gyerekek imádták az oviban a Mikulást, a Karácsonyt.
A Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat 22. 500 Ft értékben, a Nagypalli
Német Nemzetiségi Önkormányzat 20.000 Ft értékben támogatta óvodánk
karácsonyi játékvásárlását. Az adventi programjainkat megelőzően Heckerné
Jagados Diána kezdeményezésére és vezetésével ovis anyukáink karácsonyi
barkács délutánt szerveztek. Az ott készült ünnepi dekorok és díszek eladásából
befolyt összeggel óvodánk karácsonyi játékvásárlását támogatták.
Advent első hetében, december 3-án Borbála ágat hajtattunk a gyermekekkel, és
beszéltünk a naphoz fűződő néphagyományokról, „Ha Szent Borbála behúzza a
szánkót az udvarra, akkor karácsonykor nem esik a hó.”
December 6-án délelőtt
izgatottan
vártuk
a
Nagyszakállút.
Az
ünnepségre mi is felöltöttük
manó
jelmezünket.
A
mikulás csomagokért, mely
Nagypalli
Német
Nemzetiségi Önkormányzat
támogatása volt, hálából
előadtuk
a
Mikulásnak
ünnepi műsorunkat. Ez a
napunk igazán boldogan és
tartalmasan telt. A Mikulás
csomag mellé a Bear-ni
Vegyesbolt kindertejszelet
támogatását is élvezhettük.
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Immár negyedik éve szervezzük Nagypallon Madárkarácsonyunkat. Zöld Óvodaként
teremtettük meg e hagyományt. Az ünnepségre elvittük az általunk készített
karácsonyfadíszeket, amelyek a madarak számára téli eleségül szolgálnak. A
fenyőfát az ovisokkal együtt díszítettük fel, végül közös versmondással és énekléssel
felavattuk. Gyönyörködtünk benne, tudva azt, hogy a sok kedves kis madárnak
legalább akkora örömöt szereztünk, mint amekkora öröm ér bennünket néhány
nappal később saját karácsonyfánk alatt.
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.
E napon Schnell Lászlóné ötlete alapján mézeskalács sütést rendeztünk a
Kultúrházban. Minden kisgyermek kis saját sodrófájával nyújtotta tésztáját, melyből
különféle figurát szaggatott, majd díszített. Szárnyaltak a percek-órák. Óvodásaink
nagyra nyílt- csillogó szemekkel tevékenykedtek, igazán odaadóan.
December 15-én délelőtt Pécsváradra kirándultunk. 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. Programunk zárásaként a Zengő Cukrászdában
sütiztünk.
December 16-án 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
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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 csuhé kisjézusunkat. Minden készen állt az ünnepre, vártuk a Jézuska érkezését.
Gyermekeink nagyon örültek a sok-sok ajándéknak. Számunkra így teljesült be az
idei karácsony.
Ugyanezen a napon érkezett a Könyvtárellátó Nonprofit KFT karácsonyi ajándéka,
melyben 4 db könyvet és 41 db játékos fejtörőt adományoztak óvodánknak.
Mikulás napi, Madárkarácsonyi és Csillagszóros karácsonyi ünnepi műsorunkról
videofelvételt készítettünk, melyet feltöltöttünk az óvoda zárt facebook csoportjában,
megörvendeztetve vele a csoport tagjait.
Egy újabb, nagy ajándék volt a fa alá, hogy az országosan sok-sok pályázó óvoda
közül a mi ovink újabb három évre elnyerte a Zöld Óvoda minősítő címet.
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 lakosainak, a Szülőknek
és természetesen a Gyermekeknek, hogy az Új Év sok boldog pillanatot, sikert, jó
egészséget és megelégedést hozzon!
Kollégáimnak kitartást, erőt a munkájukhoz, és boldogságot, nyugalmat, egészséget
a magánéletben!
„Hiszem és vallom”, hogy a ropogós sajtó varázsát, a reggeli kávé mellett semmi sem
múlhatja felül. Így a téli estéken előző számainkat is ajánlom olvasásra, melyeket a
www. nagypall.hu oldalon találhatnak.

Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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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 az év utolsó hónapjában az iskolában.
Decemberben a jelenléti oktatást a gyermekek 6-án kezdhették meg Emi nénivel és
Zsuzsa nénivel. Jómagam, csak 8-án csatlakozhattam hozzájuk, hisz az én
karanténom ekkor járt le.
December 6-án meglátogatta a
gyerekeket
a
Mikulás.
Köszönjük
Dobszai
Krisztiánnak, hogy idén is
elvállalta a Mikulás szerepét. A
csoamagokat pedig köszönjük
a Nagypalli Német Nemeztiségi
önkormányzatnak. Ezen a
napon finom Tejsütit kaptunk a
Bear-ni Vegyes boltból.

5

2022. január
Köszönjük szépen a felajánlást Takács - Deák Gabriellának. A gyerekek nagyon
örültek neki!
Iskolánk idén is csatlakozott a nagypalli Élő adventi kalendáriumhoz. December 6-án
láthatták az iskolások csodaszép ablakát.
A

Filharmónia
Magyarország
Nonprofit Kft. a 20212022-es tanév-ben is
szervezett
három
koncertet
az
iskoláknak. A koncertsorozat
első
előadása december
7-én
volt,
amit
Pécsváradon
a
Fülep Lajos Művelődési Központban
nézhettek meg a gyerekek. Az első koncert Bognár Szabolcs és Balásy Szabolcs
közös előadása voltKöszönjük szépen a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy idén is
támogattak ebben bennünket és kifizették a gyerekek bérletét a koncertekre!
December hónapban iskolásaink egy új, csodaszép ˇgyereknyelven” készült
Magyarország térképet kaptak. Köszönjük szépen Papp Évának, azaz Kocza Máté
mamájának, aki a térképet iskolánknak adományozta!
A téli szünet előtti utolsó héten elkezdtünk hangolódni a karácsonyra. 13-án, azaz
hétfőn Luca – búzát vetettünk, amit az utolsó napon vittek haza iskolásaink. Remélem
mindenkinek szépen kinőtt a búzája. Rengeteg karácsonyi dalt énekeltünk. Sok – sok
történetet olvastunk a karácsonyról és oldottunk meg ilyen jellegű feladatokat.
Mi minden jut a gyerekeknek az eszébe arról a szóról, hogy karácsony? A szavakból
megszületett a mi kis karácsonyfánk! A kép magáért beszél….
Az utolsó tanítási napon, december 17-én 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 2021 - es esztendő végéhez közeledve szeretném megköszönni mindenkinek, aki
az évfolyamán bármiben segítette, támogatta iskolánkat! Külön köszönöm a Nagypall
Község Önkormányzatának és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
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hogy mindig számíthatunk a segítségükre! Köszönöm Kófiás Endrének és az
ˇanyaiskolánk” vezetőségének, hogy mindenben a segítségünkre voltak ebben az
évben is! Köszönöm Lizának és Ripszám Veronikának, hogy az elmúlt időszakban,
mint mindig, most is sokat segítettek! Köszönöm kolléganőimnek a 2021 –es év
munkáját!
Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, szerencsés, békés, boldog új évet!
Darmosné Gyenis Valéria
zanító

Könyvtárhírek
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt*,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,

a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstbe disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.

Weöres Sándor: Újévi jókívánságok című versével kívánok mindenkinek Nagyon
Boldog Új évet!
2022-ben is töretlen lelkesedéssel várok mindenkit a megszokott nyitvatartási
időben:
Hétfő: Szünnap
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 14:00 – 18:00
Péntek: Szünnap
Szombat: Szünnap
Vasárnap: Szünnap
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!!!
Kocza Ferencné - Kkönyvtáros
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a Szabadság u. 61. szám alatt található
Kézműves Műhelyünk járda és kovácsoltvas kapujának a felújítása befejeződött.
A beruházás 1.092.835.-Ft-ba került, melyhez 1.000.000.- Ft támogatást nyertünk el
a Miniszterelnökség Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től.
A beruházással egy újabb épülettel mutatjuk be a helyi védettséggel rendelkező
épület felújítását. A felújítással sikerül bemutatni Nagypall sváb hagyományát és azt
hogy ezt érdemes megőrizni.

Bérces Attila elnök
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
December 17-én tartottuk meg hagyományos karácsony-váró ünnepségünket, ahol
ez évben a Millich
házaspár
karácsonyi műsorát láthattuk, majd egy
közös
vacsorával
zártuk a 2021-es
évünket.
Minden kedves klubtagunknak egészségben és programokban
gazdag
boldog
új
évet
kívánok!
Bérces Boldizsárné – elnök

Étkezési díj befizetési időpont
Étkezési térítési díj befizetése a következő időpontban
Január 12 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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