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Kedves Nagypalliak! 
 
Az elmúlt hónapban megváltozott a Világ körülöttünk. Amiről az év elején még csak 
a híradásokból értesültünk, országunkat is elérte, megjelent a koronavírus járvány. 
Sokan az intézkedések kihirdetésekor nem vették komolyan, hogy van mitől félnünk. 
Most, hogy iskoláink, óvodáink bezártak, egyre többen kényszerülnek otthonukban 
maradni, félelmetes mennyire kihalt lett kis falunk. 
Nincs a megszokott gyerekzsivaj az óvodában, az iskolában és a játszótéren. Nem 
látunk utcán beszélgető embereket. Mindenki, aki még teheti siet haza munkából, 
bevásárlásból.  
Hogyan tovább? – sokan teszik fel most ezt a kérdést családon belül. 
Egyet tehetünk, vigyázunk egymásra, otthon maradunk! Most ellehet végezni otthon 
az elmaradt munkákat, most lehet időt szakítani a beszélgetésekre.  
Itt van a tavasz, merítsünk erőt az évszak szépségeiből. Menjünk ki a kertbe, 
kertészkedjünk.  Mi itt falunk megtehetjük. Van hová kimennünk a szabadba úgy, 
hogy nem kell félni, hogy megfertőznek. 
Gondoljunk bele a városi emberek helyzetébe. Családok, gyermekek vannak 
„bezárva” a lakótömbökbe. Nekünk lehetőségünk van, hogy veszély nélkül kint 
játszhassunk az udvarainkban gyermekeinkkel unokáinkkal vagy elvégezhessük a 
kerti munkákat.  
Éljünk ezekkel a lehetőségeinkkel - ebből merítsünk erőt ebben a nehéz időben. 
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 kényszerít most mindenkit, hogy eddigi megszokott életünket kicsit 
átalakítsuk. 
Ha vigyázunk egymásra, és otthonaikban maradunk higgyék el könnyebben 
átvészeljük ezt a nehéz időszakot, melyet még nem tudjuk meddig fog tartani. 
Ha majd egyszer vége lesz ennek a járványnak, akkor talán jobban értékeljük 
becsüljük, amink van, szebbnek fogjuk látni szűkebb kis környezetünket. 
Az elkövetkező időhöz kérek Önöktől nagyon sok erőt és kitartást! 
Vigyázzunk egymásra! 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
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Lakossági tájékoztató a rendkívüli veszélyhelyzettel kapcsolatban 

 
 

Tájékoztatás a lomtalanítás tevékenység szüneteltetéséről, átütemezéséről 
 
Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Figyelemmel a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzetre, valamint a Kormány 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében kihirdetett veszélyhelyzetre, egyre több 
intézmény, szolgáltató gondolja át az ügyfelekkel, lakossági környezettel való 
kapcsolatát, felelősségét. 
2020. március 23-tól – a Dél-Kom Nonprofit Kft. teljes működési területén – a 
lomtalanítási tevékenység szüneteltetésére, átütemezésére kényszerülünk. 
 
Megértésüket megköszönve! 

Dél-Kom Nonprofit Kft. 
 

  
 

EBOLTÁS elhalasztása 
 

A koronavírus által kiváltott járványhelyzet miatt az ebek veszettség elleni 
összevezetett oltása elhalasztásra kerül. 
 
Háznál, illetve állatorvosi rendelőben történő kezelésre és veszettség oltásra, a 
koronavírus járványra vonatkozó fertőződés megelőzési szabályok betartása mellett, 
lehetőség van. 
 
Elérhetőség: 
Állatorvosi rendelő: Pécsvárad, Dózsa György utca 9/b. 
( kedd, csütörtök: 1700-1800). 
Tel.: 30/ 385 31 42 
 

dr. Merics Imre – állatorvos 
 

 
KORMÁNYABLAKBUSZ – ÜGYSEGÉDSZOLGÁLAT 

 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a kormányablak busz kitelepülés, valamint 
az ügysegédi szolgáltatás a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt március 17-
től nem látható időtartamig szünetel. 

dr. Emődy Balázs – hivatalvezető 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
A rendkívüli vészhelyzettel kapcsolatban Nagypall Község polgármestereként az 
elmúlt hónapban több intézkedést hoztam, a lakosság védelme érdekében. 
Helyi intézményeink közül az óvodában csak ügyeleti rendszert működtetünk. Itt 
kértük a szülőket, hogy óvodában csak azok a gyerekek jöjjenek, akik szülei 
dolgoznak és gyermekük elhelyezése nem megoldható. Jelenleg nem igényli senki 
az óvodai felügyeletet.  
Helyi iskolánkban a tanítást a Kormány felfüggesztette, a gyermekek tanítása online 
rendszerben történik.  Mindkét intézménybe járó gyerekek napi egyszeri meleg 
étkeztetését megoldjuk és akik igényelték azoknak munkanapokon a helyi óvoda 
konyhájában megfőzött ebédet házhoz szállítjuk. 
A szociális étkezést továbbra is helyi konyhánk látja el. Az étkeztetésnél a szigorú 
higiéniai betartásokra való tekintettel csak egyszer használatos edényeket 
használunk. Ennek plusz költségeit az önkormányzat átvállalta. Az ételeket csak 
házhoz szállítjuk, nincs lehetőség az intézménybe a személyes átvételre. 
Az étkezési díjak befizetésére lehetőséget adunk a banki átutalás igénybevételére. 
Akinek lehetősége van internetbank használatra az kérem jelezze felénk, hogy a 
következő számlát már így tudjuk kiállítani. Akinek nem áll módjában az online fizetés, 
annak továbbra is lesz lehetősége készpénzzel fizetni. A készpénzes fizetés a 
falugondnoknál a megadott napon számla ellenében lehetséges. A fizetendő 
összegről előre küldünk értesítést, ezért kérjük, hogy a pontos összeget készítsék 
elő.  
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségénél az 
ügyfélfogadás szünetel. Dolgozóink homeoffice (otthoni munkavégzés) módban 
végzik munkájukat, és csak hetente egy-egy alkalommal jönnek a hivatalba.  Kérjük, 
csak halaszthatatlan ügy miatt keressék fel hivatalunkat, előre telefonon történő 
bejelentkezéssel a 72-466 752 telefonszámon munkanapokon 8-12 óra között.  
Könyvtári szolgáltatás is szünetel, továbbá nem engedélyezzük a játszóterek 
használatát sem.  
A háziorvosi és gyerekorvosi ellátást is csak Pécsváradon tudják igénybe venni. A 
betegeket kérik, hogy telefonon jelentkezzenek be. 
dr. Wilheim Andrea gyermekorvos: 72-466 669 
dr. Kapuvári Péter háziorvos: 72-465 059 
A receptek kiváltásában segítséget nyújtunk az idős embereknek, akiknek fiatalabb 
családtagjaik ezt nem tudják megtenni. Kérjük igényüket Mihály János 
falugondnoknál jelezzék a 30-665 6882-es telefonszámon vagy az Önkormányzati 
Hivatal 72-466 752 telefonszámon munkanapokon 8 – 12 óra között.  
Továbbá kérem jelezzék, ha kisebb bevásárlásokra van szükségük. Személyesen 
senkit nem tudunk ebben a helyzetben elvinni, de a bevásárlásban segítséget 
nyújtunk.  
Községünkben is még sokan vannak, akik a következő időszakban fognak külföldről 
hazaérkezni. Tőlük kérjük, hogy ők és közvetlen családtagjaik vonuljanak önkéntes 
karanténba. Ellátásukban segítséget nyújtunk.  
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Önkormányzatunk által működtetett Kézműves Műhelyünk is kiemelkedő szerepet tölt 
be a veszélyhelyzetbe. Mosható textil maszkok gyártását kezdtük el. A maszkokat 
először a 60 éven felüliek, majd ezt követően a többi felnőtt lakosság is 
térítésmentesen kapja meg. A helyi igényeken túl több önkormányzat megrendelését 
is folyamatosan szolgáljuk ki, valamint az Életmentő Gyermek Intenzív Alapítványnak 
is készítettünk maszkokat.  
A mai napig minden Nagypalli felnőtt lakosnak kiosztottuk a szájmaszkokat. Aki ez 
idáig mégsem kapta meg, kérjük jelezze az önkormányzat felé. Kérjük ennek viselését 
a megelőzések érdekében. A maszkok 60 fokban moshatóak.  
Kedves Nagypalliak!  
Továbbra is arra kérem Önöket, aki teheti maradjon otthon. Mi nem tehetjük meg, 
hiszen a polgármesternek és a közvetlen munkatársaknak most az a feladata, hogy 
a lakosságot segítse. Köszönet jár Mihály János falugondnoknak, aki munkáját még 
nagyobb felelősséggel és odaadással végzi. Köszönet Bércesné Hajninak és 
Mohácsiné Áginak munkájukért, akik hétvégéjüket is feláldozva varrják a maszkokat.  

 
 

Grátz Erika 
polgármester 

 
 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- 
Kindergarten Pahl 

 
 

 
 
Kedves Olvasó! 
Elérkeztünk márciushoz, megjött az igazi tavasz. Egyre gyakrabban ébredünk már 
madárcsicsergésre. Ebben a hónapban megfigyeltük az óvodásokkal az időjárás 
változásait, a kinti és benti hőmérsékletet, a hazaköltöző madarakat, a tavasz első 
virágait, a tavaszi munkálatokat a kertekben. Csoportajtónkra elkészítettük tavaszi 
évszakfánkat. 
 
 
Óvodánk 2017. szeptember havában nyerte el a megtisztelő Zöld Óvoda címet. 
Ennek kapcsán, a szemléletformáláson és szelektív hulladékgyűjtésen kívül 
rendszeresen megemlékezünk a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról. 
Mivel a gyermekekkel szívesen barkácsolunk, így március 2.-án az Újrapapír 
világnapjáról emlékezve sok érdekes és hasznos dolgot kipróbáltunk. Újságpapírt 
tömtünk a cipőnkbe, hogy szép formája maradjon. Megtapasztaltuk, hogy a papír 
törékeny tárgyak csomagolására is ragyogóan alkalmazható. Régi újságokból 
merített papírt gyártottunk. A délelőtt zárásaként újságos táncot játszottunk. 
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Március 4-én, az Ügyes Kezek szakkör keretében méhviasz díszeket és gyertyát 
készítettünk. A foglalkozás elején ismerkedtünk a méhviasszal. Megszagoltuk, 
megfigyeltük a sejtmintákat, megtapasztaltuk, hogy változik állaga a kezünk 
melegétől. Ezt követve süti kiszúrók segítségével díszeket szaggattunk, amit 
hurkapálcára nyomtunk. A gyertyakészítés során a kis ügyes kezek szorgosan 
tekerték a viaszlapokat. Az elkészült alkotásokat mindenki hazavihette és az 
otthonában élvezhette a méhviasz kellemes illatát, emlékezve a vidám együttlétre. 
Március 6.-án nőnap volt az óvodában. A kisfiúkkal apró kis ajándékokat készítettünk 
az óvodás-és iskolás kislányoknak, konyhás néniknek, tanító néniknek és a 
Polgármesteri Hivatal női dolgozóinak. A kisfiúk részéről Kocza Máté köszöntötte 
versikével a nőket. 
Március 9-én a Zöld Híd alapítvány által működtetett Öko Kuckó Oktatóterem és 
Játszóház munkatársai a közelgő Víz Világnapjára készülve „Víz” témában tartottak 
foglalkozást óvo-
dánkban. 
Gyermekeink 
diavetítés kere-
tében ismerked-
hettek a vizes 
élőhelyekkel és 
az ott élő 
állatokkal. 
Vegyes 
technikával elké-
szíthették a 
maguk kis 
tópartját, hala-
kkal, kacsákkal, 
vízinövényekkel. A foglalkozás végén kezdődhetett az önfeledt játék. …horgászás, 
tapintós állat felismerés, polipos célbadobás. 
A Boldogság óránk március havi témája: Apró örömök élvezete „Miért sietünk mindig 
valahova? Miért nem élvezzük ki a boldogság egyszerű pillanatait? Vágyunk rá, és 
amikor eljön, észre se vesszük, hagyjuk kicsúszni a kezünk közül. A boldogság nem 
feltétlenül valami eget rengető dolog. Apró, alig érzékelhető mozzanatokból is állhat.” 
/PetraNagyová-Dzerengová/. Az apró örömök megjelenhetnek gondolatainkban, 
viselkedésmódunkban. Ritkán élvezzük a jelent. Sajnos sokszor akkor kezdünk 
értékelni valamit, amikor már elveszítettük, mert a megszokottság nem engedi, hogy 
élvezzük az apró dolgokat. Ebben a témában az öt érzékszerv által nyújtott kellemes 
érzetek, a hétköznapokban rejlő kis örömforrások egyaránt előkerültek. 
Március 10-től a kialakult, és azóta is fennálló járványügyi helyzet miatt 
óvintézkedések bevezetésére kényszerültünk többek közt a március 15-i 
ünnepségünk megrendezésének törlésére. Ebből kifolyólag a március 15.-i 
eseményekre rövid kis műsorunkkal március 13-án délelőtt emlékeztünk meg az 
óvodában. A műsor után az óvodai dolgozók és az óvodások nemzeti színű kokárdát 
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tűztek kabátjukra, majd huszársapkával a fejükön, nemzeti színű szalagokkal a 
kezükben, sétáltak el a kopjafához. 

 A kis, „zártkörű” csoport 
ünnepségünk folytatásaként 
előadtuk a törölt rendezvényre 
tanult verseinket a kopjafánál. A 
„Nemzeti Dalt” közösen szavaltuk 
el. Végezetül hurkapálcára 
ragasztott nemzeti színű 
szalagjainkat a kopjafa elé tűztűk 
le. A március 15-i ünnepi program 
részét képezte a benevezés 
óvodásaink közös, és egyéni 
alkotásaival a nagypalli könyvtár 
által meghirdetett „Hazaszeretet” 

című rajz-illetve kokárda készítő versenyre. A kialakult vészhelyzet miatt az 
eredményhirdetésre sajnos már nem kerülhetett sor. 
Március 16-án Polgármester asszonyunk az alábbi intézkedéseket kényszerült 
megtenni óvodánkra vonatkozóan: „……az óvoda csak ügyeletet tart. Az óvodás és 
iskolás korú gyermekek étkeztetését, aki igényli, valamint a szociális étkezőket 
továbbra is kiszolgáljuk. A gyermekek az ételt az Önkormányzat által biztosított 
egyszer használatos dobozban kapják házhoz szállítva munkanapokon 2020. 
március 18-tól (szerdától) 11:30-12:00 óra között”.  
Bár az élet egyik pillanatról a másikra felfordult, fontos, hogy a gyermekek 
biztonságban érezzék magukat. Számukra elengedhetetlen a folytonosság, és-
amennyire lehet- a megszokott tevékenységek megtartása. Igaz, oviba nem tudnak 
jönni, de segíthetünk nekik abban, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat.  
Ebből kiindulva az iskolai modellt követve mi az „ Online-ovi”-t vezettük be. Haladunk 
a témahetekkel, sőt E-naplónkban meg is tervezzük azt. A szülőknek online (óvodánk 
zárt facebook oldalán), az adott témahétnek megfelelően pl. Víz Világnapja, Gólya 
napok, Boldogságóra, minden műveltségi területre vonatkozóan ajánlunk játékos 
tevékenységeket, ötleteket. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők érezzék a törődést, a 
megnyugtató kapcsolattartást, mely ebben a kialakult vészhelyzetben 
mindannyiunknak jóleső érzés lehet. 
Március hónapban betervezett, elmaradt programjaink:  
 -Március 16- gyermekfogászat 
- Március 16- Óvodavezetői szakmai nap 
- Március 18- Boldogságóra szakmai nap 
- Március 18-19-20  Sándor, József, Benedek napija 
- Március 20- Zengővárkony „ Léghajó Gyermekszínház” 
- Március 23- Víz Világnapja 
- Március 24-25- Gólya Napok az óvodában 
Olvasóimnak kívánok erőt, egészséget, kitartást ebben a nehéz időszakban! 
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!                         

       Illésné Speiser Mária - óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
A 2019/2020-as tanévre eddig a következők voltak a jellemző: száguld, mintha 
muszáj lenne; annyi programunk van, hogy alig győzünk részt venni rajtuk, sokat 
dolgozunk, tanulunk; de amint lehet játszunk és kikapcsolódunk. Elérkezett egy 
időszak, amely most egy kicsit lelassít bennünket. A telefon, laptop képernyőjén 
keresztül láthatjuk egymást, ami mindenkinek egy új kihívás.  
Én-mint tanító néni – ki merem jelenteni, hogy bár még csak pár hét telt el a kialakult 
helyzetben, de nagyon hiányzik az iskola; Ti, gyerekek; a mindennapok könnyei és 
mosolyai, egyaránt. Ezért jó is visszatekinteni egy kicsit azokra a hetekre, ahol még 
műsort raktunk össze, koncertekre, színházba jártunk, élveztük a tavasz első napjait, 
időutazók lettünk, számoltunk, olvastunk, énekeltünk, bicikliztünk… és még sokáig 
sorolhatnám. 
Március 3-án a 2. osztályosoknak különleges élményben volt részük a Lázár Ervin 
Program keretein belül. Pécsre a Kamaraszínházba mentünk, ahol a Panthera című 
darabot néztük meg. Felejthetetlen élmény volt! Szerencsénkre a 4. osztályosok is 
még pont el tudtak menni a saját programjukra, március 9-én, Pécsváradra, ahol a 
Vivat Bacchus fantasztikus műsorát hallgathatták meg. Napok múlva is dudorászták, 
énekelték a hallott dalokat. 
Március 4-én Bérces Erzsi néninek köszönhetően méhviasz gyertyákat és díszeket 
készíthettek tanulóink. Még most is az orromban van az illata! 
Március 5-én Szabó Vivien, 3. osztályos tanulónk részt vett Pécsváradon a Szondi 
József Területi Matematika Emlékversenyen. Az eredményeket még várjuk. 
Március 6-án a lányoké lett a főszerep. Ostrosics Gergő mondókájával a fiúk nőnap 
alkalmából közösen köszöntötték lányainkat, meglátogatták az Önkormányzat 
dolgozóit és az óvodásokat is. Ők sem távoztak üres kézzel, nagyon vidám nap volt. 
 

 
Március 11-én ugyan már „sötét 
felhők gyülekeztek az égen”, de 
még gyorsan meglátogattuk a 
macikat a pécsváradi Felvidéki 
Emlékszobában. A régi 
berendezési tárgyak, a német 
szoba és a felvidéki szoba 
megtekintése következett, majd a 
várva várt macigyűjteményt 
mutatta be nekünk Kárpátiné 
Kovács Zita, akinek ezúton is 
nagyon köszönjük a lehetőséget! 
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Márciusban volt lehetőségem a 
Könyvtárban olvasás órát tartani 
az 1. és 2. osztálynak. Nagyon 
tetszett a kis asztal a kis 
székekkel, melyek az újonnan 
kialakított „gyereksarokban” 
kaptak helyet. A gyerekek is 
nagyon élvezték a helyzetet, 
motiváltak és lelkesek voltak. Az 
óra végén kaptak időt arra is, hogy 
a könyvespolcokon böngész-
szenek.  
 
 
Minden elfogultság nélkül állítom, hogy megint nagyon érdekes és színvonalas 
műsorral készültünk a március 15-i megemlékezésre. Az ovival és Lizával összefogva 
raktuk össze a műsort, ami a kialakult helyzet miatt a jövő „zenéje” lesz. Ettől 
függetlenül a március 13-i szeles délutánon lesétáltunk a helyszínre és elszavaltuk a 
Nemzeti dalt és kitűztük a zászlóinkat. 
A március 16-tól kialakult helyzetbe próbálunk belerázódni. Kitartást kívánok az 
otthon lévő szülőknek, akik most a tanító nénik szemei, kezei is egyben, reméljük, 
hogy továbbra is össze tudunk fogni annak érdekében, hogy a gyerekek haladni 
tudjanak! Jó egészséget kívánunk mindenkinek! Reméljük, hogy mihamarabb 
találkozhatunk újra! 
 

Fischer Dóra - tanító 
 

 
 

KÖNYVTÁRHÍREK 
 
Kedves Könyvtártagok! 
 
A márciusi hónap nem igazán úgy alakult, ahogy szerettük volna… Segítségül hívva 
a nagypalli óvodásokat és iskolásokat, egy közös megemlékezést terveztünk március 
15-re, melynek részeként egy rajz- és kokárdakészítő versenyt hirdettem meg. Sajnos 
a megemlékezés és a verseny kiértékelése is elmaradt, a már mindenki számára 
ismert okokból, de az ajándékozás nem fog elmaradni, mert tudom, hogy a gyerekek 
sokat dolgoztak vele, csak egy későbbi időpontra tesszük át. Ezúton is szeretném 
megköszönni minden gyerkőcnek a munkáját, igazán szép alkotások születtek. 
Erre az alkalomra, illetve az elkészült rajzokra és kokárdákra indítottam el a 
szavazást, melynek lehetőségével éltek az óvodások, és az iskolások is, illetve 
pedagógusaink is leadták voksaikat. 
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Egy keddi délelőttön az ovisok látogattak meg, mely során meseolvasásra, és könyv 
kölcsönzésre is sor került. Nagyon örültek a gyerekek az újonnan érkezett 
könyveknek is, alig tudtak választani közülük. Aztán a következő nap délelőttjén az 
iskolások jöttek be a hozzám először szavazni, majd az első és második osztályos 
tanulókkal Dóri néni a könyvtárba tartott meg egy tanórát, aminek nagyon örültek a 
diákok. Nagyon jó volt látni őket, mennyire lelkesek, aktívak az óra alatt is. Köszönöm 
Fischer Dóri, hogy részese lehettem. 
Mostanra már mindenki számára tudatosult az a tény, hogy sajnos országunkat is 
elérte a koronavírusként ismert világjárvány. Ennek következményeként, sajnos nem 
csak a helyi könyvtár, de országos szinten minden ilyen közösségi szintér bezárásra 
került. Egyelőre még semmit nem lehet tudni, de addig is, mint a CSORBA GYŐZŐ 
KÖNYVTÁR szolgáltató helyeként, folyamatosan osztok meg információkat a 
facebook oldalunkon (Nagypalli könyvtár), mert rengeteg lehetőségünk van így is, 
hogy be vagyunk szinte zárva az otthonainkba. Kérlek benneteket, Önöket, figyelje 
mindenki a csoportot, hiszen nyomon követhetjük, hogy hol, és mikor elérhetőek azok 
az oldalak, ahol akár egy színpadi előadást is megnézhetünk, vagy olyan filmeket is 
láthatunk, amiket eddig csak fizetős csatornákon volt lehetőségünk. 
DE beszéljünk egy kicsit vidámabb dologról is, hiszen nem kell sokat aludnunk ahhoz, 
hogy megérkezzen mindenki otthonába a húsvéti nyuszi. Talán még jó időnk is lesz 
addigra, bár a mostani időjárást ugye nem nagyon lehet 
kiszámítani!  
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-
központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus 
– pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap 
feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a 
szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson 
kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. 
 
Húsvéti népszokások: 
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős 
része nem épült be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, 
mint falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent, mint például a barkaszentelés, 
kiszehajtás, villőzés. 
Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények a feltámadt Krisztust 
ünneplik. Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére 
letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. 
Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, 
nem hajtották ki és nem fogták be az állatokat.  
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló 
erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely 
szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással 
akarták elhallgattatni. 
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Napjainkban is igen nagy hagyománya van a húsvéti locsolásnak, hiszen nem csak 
kölnivel jönnek manapság a locsolók a lányokhoz - nehogy elhervadjanak, hanem 
szódásüveggel, vödör vízzel, vagy akár vizes tömlővel is „meglocsolhatják” a fiúk a 
lányokat. Persze a vers sem maradhat el, amit a csajok hímes tojással köszönnek 
meg. 
Sajnos, az idei évben mellőznünk kell a húsvéti locsolók 
fogadását, látogatását az otthonunkba, de megértéssel és 
összefogással, együtt sikerülhet elkerülnünk mindazt, amilyen 
állapotok már vannak más országokban. Addig is mindenki 
nagyon vigyázzon magára és a családjára! 
 
 

Kocza Ferencné - könyvtáros 
 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
 
 

Születés 
 

Bertlán Zorka 
 
 
 
 

 
 

 
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban szedi 
be.  
2020. április 15. szerda 
Az étkezési díjak befizetésére lehetőséget adunk a banki átutalás 
igénybevételére. Akinek lehetősége van internetbank használatra 
az kérem jelezze felénk, hogy a következő számlát már így tudjuk 
kiállítani. Akinek nem áll módjában az online fizetés, annak 

továbbra is lesz lehetősége készpénzzel fizetni. A készpénzes fizetés a 
falugondnoknál a megadott napon számla ellenében lehetséges. A fizetendő 
összegről előre küldünk értesítést, ezért kérjük, hogy a pontos összeget készítse 
elő. 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Egyesületünk ez évben is több pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához. A pályázatok elbírálása megtörtént. Örömmel értesítjük a 
tagságot, hogy működési támogatást 500.000.-Ft-ot, az egyesület jubileumi 
ünnepségének megrendezésére 200.000.-Ft-ot, a II. Német Nemzetiségi Nap 
megrendezésére szintén 200.000.- Ft támogatást nyertünk el.  
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel egyesületünk is szünetelteti a 
klubfoglalkozásokat. A tavaszra tervezett jubileumi ünnepségünket is későbbi 
időpontban szeretnénk megtartani. 
Minden klubtagunknak erőt, egészséget és kitartást kívánok ebben a nehéz 
időszakban!  
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

 
Egyesületünk március 5-én tartotta a 
csuhé csütörtök foglalkozást az 
iskolásoknak és az óvodásoknak, ahol 
méhviasszal ismerkedtek a gyerekek. 
A foglalkozást Báthory Ildikó 
egyesületi tagunk tartotta. Készítettek 
méhviaszból sodort gyertyát és kiszúrt 
mintákat melyeket hurka pálcára 
helyezték rá.  
A gyerekek nagyon élvezték ezt a 
feladatott mert még ilyen foglalkozás 
nem volt. 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 

 
Nagypalli Pince Galéria 

 
Kedves Nagypalliak! 
A koronavírus és az azzal kapcsolatos intézkedések, számomra nem teszik lehetővé, 
hogy az éves új kiállításomat megrendezzem. A Nagypalli Pincegaléria zárva marad 
az idei szezonban. 
Sok erőt és jó egészséget kívánok ebben a nehéz időben. 
 

Smid Eddy – galéria tulajdonos 
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Havonta megjelenő újságunk az elkövetkező időszakban fekete-fehér nyomtatásban 

fog megjelenni költséghatékonyság miatt. 
 

 
  

 
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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