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                      Kedves Nagypalliak! 
 
Egy éve annak, hogy megváltozott az életünk. 2020. tavaszán országunkat majd kis 
falunkat is elérte a koronavírus járvány. 
Sokan az intézkedések kihirdetésekor nem vették komolyan, hogy van mitől félnünk. 
Sajnos sokan még mindig nem hisznek abban, hogy a vírus itt van közöttünk és 
alattomosan fertőz meg mindenkit korosztálytól függetlenül.  
Az elmúlt egy évben községünkben is nagyon sokan megfertőződtek és voltak, akiket 
elvesztettünk. 
Óvodáink iskoláink ismét zárva tartanak, tudjuk ez hatalmas teher a szülők számára, 
de higgyék el szükség van az intézkedések betartására. 
Arra kérek mindenkit, aki teheti regisztráljon és kérje a védőoltást. Köszönöm 
azoknak, akik ezt már megtették. 
Akik a regisztrációhoz segítséget kérnek, kérem keressenek meg segítünk ebben! 
Dr. Kapuvári Péter háziorvossal történt egyeztetés alapján elmondhatom, hogy a 
regisztrált 60 éven felüliek és a krónikus betegek mind megkapták legalább az első 
oltásukat. 
Hogyan tovább? – sokan teszik fel még mindig a kérdést.  
Egyet tehetünk, vigyázunk egymásra, otthon maradunk! 
Itt van a tavasz, a megújulás, az élet újraéledésének   ideje   a   természetben. Kizöldül 
a természet, virágoznak   a fák, a virágok napfényben ragyognak, merítsünk erőt az 
évszak szépségeiből.  
Lassan közeledünk a húsvéti ünnepekhez, próbáljunk meg eltekinteni a 
vendégeskedéstől, a hagyományoktól és otthon szűkebb családi körben töltsük el a 
tavaszi ünnepet.  
Próbáljunk meg kilépni komfortzónánkból, hiszen életünk megváltozott. Ez a változás 
pedig arra kényszerített mindenkit, hogy eddigi megszokott életünket kicsit 
átalakítsuk. 
Az elkövetkező időhöz kérek Önöktől nagyon sok erőt és kitartást! 
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány 
percét a rendkívülivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.” 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Boldog Húsvéti Ünnepeket! 
 
Vigyázzunk egymásra! 
 

Grátz Erika - polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségénél az 
ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Dolgozóink homeoffice (otthoni munkavégzés) 
módban végzik munkájukat. 
Kérjük, csak halaszthatatlan anyakönyvi ügy miatt keressék fel hivatalunkat, előre 
telefonon történő bejelentkezéssel a 30-305-3731-es telefonszámon.  
 
Április hónapban megkezdődik az önkormányzati hivatal belső felújítása is, mely 
előreláthatóan május 31-ig fog tartani. Ez kisebb fennakadásokat fok okozni a 
működésünkben, hiszen az épületet teljesen ki kellett ürítenünk. Ez idő alatt a pénztári 
kifizetések is szünetelnek. A pénzügyi teljesítéseket banki átutalással intézzük. 
Megértésüket köszönjük! 
 

Grátz Erika - polgármester 
 

 
ANYAKÖNYVI HIREK 

 
Halálozás 

 
Csáki Attila élt 62 évet 

 
 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- 

Kindergarten Pahl 
 
 

 
 
Kedves Olvasó! 
 
Elérkeztünk a márciushoz. A március, azaz a tavasz első hónapja, az ember szívébe, 
életébe is egy kis melegséget, napsütést csal, ebben a rendkívül nehéz helyzetben 
is. Végre hosszabbodnak a nappalok, már a bőrünkön érezhetjük a tavasz érintését 
és illatát…A napsütéses idő egy kis jókedvet is varázsol…a tél után végre ismét élettel 
telivé kezd válni környezetünk… 
Március, mikor végre megcsap a tavasz illata, mikor a madarak zaja kezd zsongani a 
levegőben, mikor megindul a rügyfakadás, és készülhetünk a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepére, a húsvétra, bár igazán szomorú körülmények között. 
Legrosszabb rémálmainkban sem gondoltuk tavaly ilyenkor, hogy egy év múlva is a 
karantén fogságában élünk majd. 
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Március hónap páratlan izgalmakat hozott számunkra…pozitív és negatív értelemben 
egyaránt.  

Március 1-én az „Újra papír napján” 
felhívtuk a gyermekek figyelmét az 
újrahasznosításra, valamint az újra 
papír energiatakarékos és 
környezetbarát voltára. Elmondtuk, 
hogy ahhoz, hogy egy tonna papírt 
előállítsanak, kb. 3 tonna fára van 
szükség. A világ papír felhasználása 
300 millió tonna papír évente, ami azt 
jelenti, hogy fejenként átlagosan 48-
50 kg papírból gyártott papír 
elkészítéséhez kevesebb energiára 
van szükség, mint a fából készült új 
papír esetén, így a levegő-és a 
vízszennyezés is csökken. Játékos 
feladatokkal hívtuk fel a gyermekek 
figyelmét e nap fontosságára. 
Plakátot készítettünk „Minden, ami 

papír” címmel, melyhez az oviban olyan dolgokat kellett keresniük, ami papírból 
készült, majd a gyerekek is készíthettek újrapapírt. Az apró darabokra tépett papírokat 
beáztattuk, majd leturmixoltuk. A kapott mixet mindenki kedve szerint nyújtotta, 
préselte. Száradás után díszítés következett. 
Március 2-án tartottuk 
Boldogságóra programunk 7. 
hónapjának témáját…, március az 
„apró örömök” hónapja, amikor 
átgondoljuk, milyen – látszólag 
kicsi-, de szívet melengető 
örömök érnek minket nap mint 
nap. A foglalkozás során az öt 
érzékszerv nyújtotta kellemes 
érzetekre irányítottuk a figyelmet. 
Elmondtuk gyermekeinknek, hogy 
vegyék észre az őket körülvevő 
apró csodákat.  
„Lásd, szimatold a csodát, ott, 
ahol éppen van. Mindig közelben 
van. Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe 
sem jut kinyújtani utána a kezed. „(Márai Sándor) 
E nap délutánján egy „öröm emailt” kaptunk a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft-
től. Értesítettek, hogy az „Ovis labdaprogram” keretében óvodánk is elnyerte az 
általunk igényelt, intézmények közötti sporteszköz támogatást, több, mint 400 ezer 
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forint értékben. Az eszközök használatához jó egészséget és örömteli 
foglalkozásokat kívántak. A rengeteg sporteszköz, labda, azóta három nagy 
dobozban meg is érkezett. Már nagyon várjuk, hogy a gyerekekkel együtt 
kipróbálhassuk őket! 
Március 4-én lehangoló hírként érintett minket az új Kormányrendelet, melynek 
értelmében a rosszabbodó vírushelyzetre való tekintettel 2021. március 8-tól április 
7-ig óvodánkat is érintő teljeskörű intézmény zárásra kerül sor, melynek „enyhítése” 
március 6-tól az volt, hogy ügyeletet biztosítanunk kell, az arra jogosult családok 
gyermekei részére.  
Március 5-én fiaink versikével és ajándékkal köszöntötték fel a Polgármesteri Hivatal, 
az Iskola, az Óvoda női dolgozóit, valamint az óvodás- és iskolás kislányokat. A felnőtt 
hölgyeknek papírvirággal, az óvodás- és iskolás kislányoknak pedig papírvirágba 
rejtett édességgel kedveskedtünk. 
A Rendkívüli szünet első napján, március 8-án még az óvodában készült videóval 
zárt facebook csoportunkban is köszöntöttük a Hölgyeket. Ugyanitt, nemzeti 
ünnepünket megelőző napokban március 15-i verseket, valamint 12 ölettet írtunk 
otthoni használatra. („1.  Készítsetek újságból csákót! 2. Fessetek magyar zászlót! 3. 
Rendezzetek be otthon egy kávézót, beszélgessetek egy tea, süti mellet! 4. 
Fogalmazzátok meg a család 12 pontját! 5. Készítsetek óriás kokárdát, otthon talált 
anyagokból! 6. Rendezzetek ünnepi kincskeresést! (Séta közben keressetek olyan 
dolgokat, melyek az ünnephez kötődnek! 7. Székre állva mondjátok el a Nemzeti Dalt! 
8. Ha az idő engedi, kiránduljatok! 9. Készítsetek plakátot március 15-e eseményeiről! 
10. Tanuljatok meg egy, az ünnephez köthető dalt! 11. Készítsetek Petőfi rostélyost 
vagy Kossuth kiflit! 12. Játsszatok, pihenjetek, töltsétek tartalmasan a szabadnapot!”) 
Ötleteket adtunk arra is, hogy hogyan lehet egy meseszerű történetbe ágyazva 
elmagyarázni egy kisgyermeknek, hogy mit is ünneplünk ilyenkor. 
 „Víz, víz, tiszta víz…” március 22-én a Víz Világnapja alkalmából kértük a Szülőket 
az óvoda zárt facebook csoportjában, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a víz 
halmazállapotairól, építő és pusztító hatásáról, és arról, hogy a víz, mint az egyik 
fontos elem, jelen van mindannyiunk életében. Hívják fel a gyermekek figyelmét arra 
is, hogy miért fontos a víz az élőlények számára, és mire használjuk (mosakodás, 
fürdés, főzés, ivás, mosás, mosogatás…). Tavat is építhetnek, vízi állatokkal 
benépesíthetik. Vízzel kapcsolatos dalokat énekelhetnek, verselhetnek. Beszéljenek 
a víz kártékony hatásáról is, az árvízről. Mozgásos perceket is tervezhetnek. 
Fújhatnak buborékot, valamint kísérletezhetnek is víz és szívószál segítségével. 
Nagyon élvezik a gyerekek a játék horgászatot is. Ha kedvük van sétáljanak el a 
Dombai tóhoz, vagy kiránduljanak Óbányára a pisztrángos tavakhoz.  
Húsvétra készülődve is sok barkács- és egyéb ötlettel, foglalkoztató feladatlapokkal 
segítettük a családokat az otthoni tevékenységeikben, a játékos ünnepi készülődés 
megszervezésében. Kértük őket, hogy március 30-ra készítsenek kis fészket 
otthonukban, és várják az „Ovi nyuszik” érkezését, akik ezekbe elhelyezik 
ajándékaikat. Kértük továbbá, azt is, ha kedvük tartja tanuljanak meg egy kis verset, 
dalocskát is a nyusziknak. Az óvodás- iskolás testvérpárokhoz „Vali tanítónéni -
nyuszi” is velünk tartott. A csomagokat köszönjük Nagypall Község 
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Önkormányzatának, Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és Micheline 
Geyernek! 
Óvodánkban a beíratás a 2021/2022-es tanévre április 15-én (csütörtökön) és április 
16-án (pénteken) lesz 8 és 16 óra között. 
Jó egészséget, mindennap szebb napot és boldogabb jövőt kívánok minden kedves 
Olvasómnak! 
          Illésné Speiser Mária 
          óvodavezető 
      

 
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Nagypall Német Memzetiségi Önkormányzata március 8. napján nagy szeretettel és 
egy kis virággal lepte meg a hivatal dolgozóit és a pedagógusokat ezzel egy kis 
örömet csempészve a mindennapokba. 
 
Önkormányzatunk idén sem feledkezett meg arról, hogy a településen óvodába és 
iskolába járó gyerekek, egy kis ajándékot kapjanak húsvétra, így Nagypall Község 
Önkormányzata és Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata a gyermekek 
számára egy kis ajándékkal kedveskedik, melyet természetesen a Húsvéti Nyuszinak 
már átadtunk. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pécs és Fellbach 35 éves testvérvárosi jubileuma 
alkalmából Fellbachban online matinét tartanak, amelynek keretében Prof. Dr. Fata 
Márta ad elő „Deutsch-ungarische Beziehungen im Spiegel der Stadtgeschichte von 
Pécs" címmel. A nézőket köszönti Péterffy Attila, Pécs polgármestere, Gabriele Zull, 
Fellbach főpolgármestere, és Beatrix Kant, a Städtepartnerschfatsverein Fellbach 
vezetője. Zenei kíséret: Mokbel-Nyeste Lilla (oboa), Váradi Melanie (zongora). 
A rendezvényt március 28-án veszik fel, és március 31-től lesz elérhető ezen a linken: 
https://www.fellbach.de/start/stadtinfo/partnerstaedte_+auslandsbeziehungen+und+
europa.html 

 
 
 
 
 
Mindenkinek Áldott Húsvéti készülődést 
és Ünnepeket Kívánunk!  
 
 
 
 
 
 

Bérces Attila elnök 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Iskola 

 
 

 
Kedves Olvasó! 
 
Mi is történt az iskolások életében március hónapban …? 
Február végén azt a hírt kaptuk, hogy szervezzük át az oktatás rendjét március 1 – 
15 közt. Ekkor már sejthető volt, hogy ismét be fog következni az, ami pontosan egy 
évvel ezelőtt történt. Március első hetét szépen átszerveztük. Ezen időszak alatt el 
kezdtünk készülődni március jeles ünnepeire: a nőnapra és március 15 –re. Nőnapra 
készítettünk kis ajándékokat iskolásainknak, 
ovisainknak, valamint nekifogtunk a március 15 –ei 
zászlók készítéséhez. Ugyan az ünnepélyt nem 
lehetett megtartani, de mi úgy terveztük, hogy az 
elkészült zászlóinkkal lesétálunk a szoborhoz, 
letűzzük a zászlóinkat és negyedikeseink elszavalják 
Petőfi Sándortól a Nemzeti dalt, hisz magyar 
irodalomból, azaz olvasásból pont ezen időszakról 
tanultunk a történelmi olvasmányok kapcsán.  
Március 4 –én bekövetkezett az, amit nem szerettünk 
volna. Kaptuk a hírt, hogy március 8 – tól online 
folytatódik a tanulás. Két napunk és a hétvégénk volt 
arra, hogy lelkieben ismét felkészüljünk. Igyekeztem 
„lelket „önteni a szülőkbe és a gyerekekbe, hisz a 2 
– 4. évfolyamnak már volt benne része tavaly, és 
mint tudjuk egy embert próbáló idő volt mindenki 
számára. De tudtam, hogy helyt fognak, fogunk állni 
ismét! Új digitális órarendet állítottunk össze. Hangsúlyt a fő tárgyakra: matek, 
magyar, német és környezet helyeztem. Bár tudom, hogy a gyerekek örülnek a 
barkácsolós, dalolászós, rajzolós feladatoknak, így ezeket is becsempésszük az 
online órákba. 
Kedves Szülők! 
Nagyon köszönöm, hogy ott álltok gyerekeitek mögött, és átvettétek ismét a mi 
szerepünket, azaz tanító nénikké és tanító bácsikká váltatok!!! Higgyétek el, pontosan 
tudom, hogy ti most min mentek keresztül, hisz nekem is van itthon három általános 
iskolás gyermekem. De nemcsak szülőként tudom mondani, hogy nem könnyű…. 
Pedagógusként sem! Viszont közösen megoldjuk! Külön köszönöm az elsős 
szülőknek, hogy mindenben nagy segítséget nyújtanak gyermekeiknek, hisz nekik ez 
még egy új kihívás volt. 
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Március 26-án, azaz pénteken letettük a könyveket és füzeteket. Ugyanis 29 – 31 
között nevelés nélküli munkanap lesz iskolánkban. Ez idő alatt, ha nem csal az 
emlékezetem, akkor a nyuszi is ellátogatott a kis diákjainkhoz. Köszönöm a Nagypall 
Község Önkormányzatának és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
hogy gondoltak ránk, és egy kis húsvéti csomaggal megajándékoztak bennünket!  
Hivatalosan a tavaszi szünet április 1 – április 6 közt van. Így a hosszúra nyúlt 
szünetben remélem mindenki jól kipiheni magát. Sok időt tölt a friss levegőn. Egy 
időre felejtsétek el a digitális eszközöket! Én is igyekszem ezt tenni! A szünet utáni 
első tanítási nap április 7, azaz szerda. Sajnos az oktatást még mindig digitálisan 
fogjuk folytatni. Előre láthatólag az iskolákat április 19 – én nyitják meg. Ha bármi 
változás van, illetve bármi új információt kapunk, akkor mindenkit időben tájékoztatni 
fogok! 
 

Ezúton is Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok magam, 
kolleganőim és a kis iskolások nevében is! 

 
 
 
 

Darmosné Gyenis Valéria 
tanító 

 
  

 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
 

Sokat gondolkoztam azon, mit is írhatnék… A bezárások, 
korlátozások, a kényszerített otthonlétek mindenkit nagyon 
megviselnek szerintem. Stresszelünk, sokkal türelmetlenebbek is 
vagyunk, hiszen a kialakult helyzet egyikünk számára sem 
egyszerű. Viszont itt van a húsvét is, amit gyermekeink nagyon 
várnak már. Készülődünk, fészket építünk, díszítünk, 
megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni mindazért, hogy a 
gyerkőcön igazán jól érezzék magukat minden nehézség ellenére.  
Azonban, mi itt Nagypallba nem csak otthon készülődünk a húsvét 
közeledtével, hanem próbálunk egy kicsit a faluba is olyan 

hangulatot teremteni, hogy érezzük, valami közeledik, méghozzá a gyerekek egyik 
nagy kedvence, a húsvéti nyuszika. Hogy hol is díszítettünk? Talán már sokan láttátok 
is, hogy mennyire MEGSZÉPÜLT A BUSZMEGÁLLÓ, valamint a kis falunk mindkét 
végén elhelyezett fából készült nyuszikák üdvözli az itt lakókat, vagy csak az áthaladó 
autósokat. Mindezekért hálás köszönet Mihály Jánosnak, aki a nyulakat készítette, 
Grátz Erikának, hogy segített a díszítésben, valamint a Kézművesház dolgozóinak is 
köszönöm a segítséget a díszlet elkészítésében. Így lett kerek az egész. 
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Hogy gondoljunk egy kicsit a pocakunkra is, megosztanék veletek egy olyan receptet, 
ami szerintem ebben az időszakban elmaradhatatlan étel. 
 
 
HÚSVÉTI KALÁCS  
 
 
A kalácshoz: 
• 60dkg liszt 
• 7dkg vaj 
• 3dkg friss élesztő 
• 1mk.só 
• 1mk.cukor 
• 4dl tej 
• 2db tojássárgája 
A nyújtáshoz: 
• liszt 
A tepsi kikenéséhez: 
• vaj 
• A tetejére: 
• 1ek. tej 
• 1db tojássárgája 
  
ELKÉSZÍTÉS 
1. A húsvéti fonott kalács elkészítéséhez egy mély tálban elmorzsolunk 3 
evőkanálnyi lisztet a vajjal. Ezután beleszórjuk az élesztőt, a sót és a cukrot. A tejet 
kézmelegre langyosítjuk, hozzáadjuk a tojássárgájákat, majd a lisztes keverékre 
öntjük. 
2. A maradék lisztet hozzáadjuk, és a konyhagép dagasztókarjával lágy tésztává 
dolgozzuk. Ha túl lágy lenne, egy kevés lisztet adunk még hozzá. A tésztából cipót 
formálunk, egy mély, belisztezett tálba vagy kelesztőtálba fektetjük, és 40 percig kelni 
hagyjuk. Ezalatt a duplájára nő. 
3. Egy gyúrólapot belisztezünk, és a megkelt kalácstésztát 3 egyenlő részre 
osztjuk, majd egyenként kb. 30 centi hosszú rúddá hengergetjük. Ezeket egymás 
mellé fektetjük, a végüket összenyomjuk, a szárakat - mint egy copfot - befonjuk. 
4. A fonott kalácsot vajjal kikent tepsibe fektetjük, ruhával letakarjuk, és ismét 30 
percig kelni hagyjuk. Ha megkelt újra, tejjel simára kevert tojássárgájával megkenjük, 
és 200 fokra előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük (légkeveréses sütőben 180 
fokon). 
5. Ezután a tejes tojássárgájával újra átfényezzük, majd további 10 percig 
folytatjuk a sütést. Eközben a kalácsnak szép aranybarna színt kell kapnia. 
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e, végül rácsra fektetve hagyjuk kihűlni. 
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Ha esetleg elkészítettétek a kalácsot, és van kedvetek, fotózzátok le, és töltsétek fel 
a fényképet a Könyvtár facebook oldalára.  
 
Ne felejtsétek el, hogy bár a Könyvtár ZÁRVA, de a házhozszállítás működik, 
igényeitekhez igazodva. Így kérnék mindenkit arra is, ha van nálatok lejárt határidejű 
könyv, vegyétek fel velem a kapcsolatot, elmegyek érte. 
Tartson ki mindenki, vigyázzatok magatokra. Remélem, hamarosan találkozunk!!! 
 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 

 
 

 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Mi újság a Nagypalli Kézművesház Csuhé – Gyékény – Sás Állandó Kiállításon? 

 
Csendesen gyarapodik az anyag, és ez fontos. Itt szerepelni már rangot jelent 
népművészek, kézművesek számára itthon és szerte a Kárpát-medencében. Évek 
óta kérdezgetik: készül-e olyan könyv vagy katalógus, amilyet megérdemelne a 
gazdag anyag? Idővel oda is el fog jutni a gyűjteményt gondozó Nagypalli Régi 
Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület, de ez nem kis falat. Lépésről 
lépésre, pályázatokkal sikerülni fog. 
 
Idén, március első hetében a tárgyfotózás történt meg. amit Szél Ágnes fotóművész 
készített el. 
Ehhez persze szinte szét kellett szedni a tárlatot, aztán visszarendezni, úgy, hogy az 
újabb szerzemények, a gyarapodás is szerves része legyen az állandó kiállításnak. 
 
Mindemellett készül az istálló felújításából az új foglalkoztató helységünk is, mely 
újabb lehetőség lesz a kézműves bemutatók tartására. 
 
 

Egyesületünk a 2021. évi működésre 300.000.- Ft 
támogatásban részesült a Nemzeti 
Együttműködési Alap Támogatási Programjából. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
 
Egyesületünk ez évben is sikeresen pályázott, hiszen a működésre két pályázaton is 
nyertünk támogatást. 
A Nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi működési támogatására 400.000.-Ft 
támogatást, a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Programjából pedig 
300.000.- Ft támogatásban részesültünk. 

 
Sajnos a járvány miatt még mindig nem tudunk találkozni, de reméljük hamarosan 
javul a helyzet. 
Addig is mindenki vigyázzon magára. 
                                                                                     
 

                               Bérces Boldizsárné – elnök 
   

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 

rendelkezésükre. 
 

    Április 14 szerda 
 

Megértésüket köszönjük! 
 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
  

 
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/

