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Kedves Nagypalli lakosok! 
 
Két és fél hónap telt el a kihirdetett vészhelyzet óta és lassan visszatér az élet a régi 
kerékvágásba. Megszüntették a kijárási korlátozásokat, azonban az idősek vásárlási 
időkorlátjait továbbra is fenntartják. Ismét használhatjuk köztereinket, játszóterünket, 
azonban a védőtávolság betartására kérünk mindenkit. Az üzletekbe és az 
önkormányzati hivatalba történő belépéskor kérjük a maszk viselését. 
Az önkormányzati hivatalban június 2-től ismét van ügyfélfogadás. 
 
Az óvoda május 25-től már nem ügyeleti rendszerben, hanem teljes nyitva-tartással 
működik. Az óvoda felújítási munkái miatt június végéig a könyvtár épületében vannak 
a foglalkozások. Terveink szerint a felújított óvodánkat július 6-től tudják a gyerekek 
birtokba venni. A csoportszoba is teljesen megújul, új laminált padló, szőnyeg 
függönyök, és szekrények várják a kicsiket. A bútorok és felszerelések megújításához 
a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 500EFt támogatást nyújtott. Az új 
függönyöket a Kézműves Házban varrják meg.  
 
A ravatalozó felújítása folyamatban van, a nyílászárókat kicserélték, új padlóburkolat 
is elkészült. A térkövezés és az akadálymentes WC-mosdó kialakítása, valamint a 
festés mázolási munkákat júniusban végezzük el. A ravatalozó belső drapériái is 
megújulnak, melyet a Kézműves Házban varrnak meg.  
 
Sok éven át a hírmondó júniusi számában ismertettem a nyári fesztiválunk 
programját. Sajnos a koronavírus járvány a rendezvények megtartását felülírta, és a 
jelen rendelkezések szerint augusztus 15-ig nem lehet tömegrendezvényeket 
megtartani. A rendezvényünkre elnyert támogatást is visszavonták, ezért ez évben 
nem kerül megrendezésre a Falunap és Pogácsafesztivál. 
 
Kedves Nagypalliak! 
 
Köszönettel tartozom Önöknek az elmúlt időszakban mutatott példaértékű 
magatartásukért. A járvány lecsengőben van, és reméljük a második hullám nem fog 
megjelenni környezetünkben.  
 
Mindannyian vigyázzunk egymásra – vigyázzunk magunkra! 
 

Grátz Erika – polgármester 
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Kedves Nagypalli Diákok! 
 
Nagypall Község Önkormányzata 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 
tájékoztatom, hogy jól tanuló (1 osztályos gyermekek esetén 80%os, 1. osztály felett 
4,5 tanulmányi átlagtól) Nagypalli diákok részére egyszeri 10.000-Ft támogatást nyújt. 
A támogatás iránt kérelmet kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
Nagypalli Kirendeltségen. A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, es csatolni kell 
a bizonyítvány másolatot vagy az iskola igazolását a tanulmányi eredményről. A 
nyomtatványt a hivatalban lehet igényelni vagy letölthető nagypall.hu vagy az 
erzsebetikoh.hu weblapról.  
A kérelem benyújtási határideje: 2020. június 30. 
A tanulók az elismeréseket ez évben postai úton, illetve a pénzjutalmat banki 
átutalással kapják meg.   

Grátz Erika - polgármester 
 

 
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tájékoztató 
 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. június 2-től a 
hulladékudvarok a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek.  A 
hulladékudvarban kötelező a védőmaszk, vagy más orr és száj eltakarására alkalmas 
textil viselete. 

Az elmaradt tavaszi lomtalanítás új időpontja: 
2020. június 22. hétfő. 

 
2020. június 15-től az ügyfélszolgálatok a megszokott nyitvatartási rend szerint újra 
nyitva tartanak. 
 

 
 

Anyakönyvi Hírek 
 
 

Halálozás 
 

Hahner Péterné élt 80 évet 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha - 

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 

 
Kedves Olvasó!  
 
Május, sokak legkedvesebb hónapja, amely még nem nyár, de már nem tavasz, 
igazán jó meleg nappalok, rövid, csillagfényes éjszakák. 
Sokan másra sem vágytunk jobban, minthogy véget érjen ez a karantén krízis és 
beinduljon a munka, az élet, visszazárkózzon a gazdaság, nyíljanak meg mielőbb az 
óvodák, hiszen hatalmas veszteség volt ez a kiesés a gyermekek számára. 
 
Május 1.-én az idei évben elmaradt Nagypalli Pince Galéria megnyitó ünnepségre 
emlékezve korábbi szereplésünkről osztottunk meg videófelvételt a facebookon, 
melyen magyar táncot adtunk elő az óvodás gyermekekkel. A Kézműves Fagylalt 
Napja alkalmából május 8-án a ragyogó napsütésben fagylaltoztatásra buzdítottuk a 
kicsiket. Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a „zöld 
napoknak” is. Egy ilyen nap május 10.-e, a „Madarak és Fák napja”. Minden évben 
egy napot arra szentelünk, hogy megismertessük a gyermekeket a hasznos 
madarakkal. Az idei évben az Online ovi keretében egy héten át „beszélgettünk” zárt 
facebook csoportunkban a szülőkkel e nap fontosságáról. Megismertettük a 
családokat a témához kapcsolódó dalokkal, versekkel, mesékkel, szólásokkal, találós 
kérdésekkel. Ötletként erre az alkalomra a gyermekek fát készíthettek, madarakat 
rajzolhattak rá stb. Madárcsicsergést hallgathattak, beszélgethettek külső jegyeikről, 
életmódjukról, utánozhatták hangjukat, mozgásukat. Közvetlen környezetükben 
gyönyörködhettek a zöldellő fákban, megbeszélhették, mi a különbség a fa és a bokor 
között. Ajánlásunkkal a szülők memória játékot is játszhattak madarak képeivel, majd 
puzzle képeket is összeállíthattak a gyermekeknek. 
 
A nagycsoportosok búcsúztatását, évzáró- és ballagó ünnepségünket eredetileg 
május 22-re terveztük, azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel elnapoljuk 
július hónapra. Természetesen az idei tanévben az ünnepség szűk körben, 
rendhagyó módon szerveződik. Ebben az évben is Ormándlakyné Cser Krisztina és 
Ormándlaky Bence készítette el a búcsúzó tablónkat. Az együtt töltött óvodás évek 
emlékképeiből Jagados Dominika válogatott össze fotókat egy kis emlék videó 
készítéséhez, melyet a ballagás napján tervezünk levetíteni. Bércesné Hajni és 
Mohácsiné Ági vállalta az idei évben is a ballagó tarisznyák elkészítését. Nagypall 
Község Önkormányzata és a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásként ösztöndíjat nyújt a nagypalli óvodában eltöltött évekért. Grátz Erika 
polgármester asszony juttatja el az óvodától búcsúzó gyermekeknek a megérdemelt 
összeget, és a vele járó emléklapot.  
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Maruzsa Zoltán államtitkár május 
20-i bejelentése alapján az óvodák 
május 25-én megnyílhattak, így a 
május havi Boldogságórát, 
melynek témája a „Testmozgás”, 
már az óvodába járó gyermekekkel 
tarthattuk meg, jelenleg a községi 
könyvtár helyiségében, mivel 
intézményünkben már zajlanak a 
felújítási munkálatok.  

„A gyermekek a játékos mozgás 
közben tanulják meg a stresszes 
helyzetek könnyebb elviselését, 
segíti őket a szociális 
beilleszkedésben és az 
egészséges önbizalom 
kialakulásában is” (Bagdi Bella-
Prof. Bagdy Emőke-Tabajdi Éva: 
Boldogságóra kézikönyv).  
 
A mozgás nélkülözhetetlen a gyerekek számára. Nagyon fontos a testi és lelki 
fejlődés szempontjából.  A mozgás segíti az észlelést, tapasztalatszerzést, a beszéd 
egyik feltétele. A foglalkozást relaxációs gyakorlattal kezdtük, majd zenés bemelegítő 
gyakorlatokat végeztünk. Akadálypályát építve ügyességi feladatok következtek. 
Végezetül különböző mozgásformákat kellett utánozni és kitalálni. A napot A lusta 
király meséjével zártuk.      
A hónap mottója: „Ha nem repülsz, fuss! Ha nem futsz, menj! Ha nem mehetsz, 
csússz! De bárhogy is legyen: mozogj! /ifjabb dr Martin Luther King/   
                                         
Kívánok a nyárra minden Olvasónak szép nyarat, akinek lehetősége lesz, jó 
nyaralást! 
 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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KÖNYVTÁRHÍREK 

 
 

Bár a szeszélyes időjárásunk egyelőre nem azt mutatja, de elérkeztünk a nyár első 
hónapjához. Számos olyan népi szokást, történelmi eseményt, évfordulót és 
megemlékezést tartogat számunkra a június, melyekre talán ebben a rohanó világban 
már nem is emlékezünk, vagy nem jut eszünkbe. Elevenítsünk fel néhányat, kezdve 
két nagyon fontos történelmi dátummal.  
 
Június 04. - A nemzeti összetartozás napja 
Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a 
Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz 
csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, 
lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó 
békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, 
temették Magyarországot. 
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 
2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. 
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 
 

Juhász Gyula: Trianon /Részlet/ 
Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá. 
Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet 
 
Június 16. – A Független Magyarország napja 
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, 
valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére tartjuk A 
FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJÁt. 
1989. június 16-án mintegy negyedmillió ember vett részt Nagy Imre, Gimes Miklós, 
Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és a forradalom ismeretlen 
szabadságharcosának ünnepélyes újratemetésén. A többórás szertartást az egész 
ország figyelemmel kísérte a tévé képernyőin. A Történelmi Igazságtétel Bizottság 
által, de az egész ellenzék támogatásával rendezett gyászünnepség a Kádár-
rendszer – s az egész szovjet tömb – összeomlásának szimbólumává vált. 
Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el a hazánkat, amellyel közel fél 
évszázad után helyreállt az ország függetlensége. 
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De kanyarodjunk még vissza kicsit az időjárásunkhoz, népszokásainkhoz. 
Június 8. – Medárd napja 
Ismert időjárásjósló nap egész Magyarországon. Évszázados megfigyeléseken 
alapul, manapság is hagyatkozunk rá, bár már nem vesszük olyan szigorúan szó 
szerint, mint elődeink. A megfigyelés lényege, hogy ha Medárdkor esik az eső, 
negyven napos esős, hűvösebb, felhős időjárás következik. Ha szép napos idő van 
ekkor, negyven napos aszály várható. Bizonyos vidékeken a várható szőlő és 
szilvatermésre következtetnek a Medárd napi időből. Ha meleg, napos, jó 
gyümölcstermés várható, ha esik, savanyú lesz a bor, viszont bő lesz a 
gabonatermés. 
 
Június 24. – Szent Iván napja 
Szent Iván napja, azaz Keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének az 
emléknapja. (Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg 
a magyar Jánossal szemben.) 
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A 
Szent Iván napi tűzgyújtáshoz számos hiedelem fűződik. Azt tartották ezek a tüzek 
megvédenek a betegségek, elsősorban a pestis ellen, a termést pedig védik a 
jégveréssel szemben. Magyarországon erről a szokásról a XV. század óta vannak 
feljegyzések. A tűz körül a fiatalok termékenység és szerelemvarázsló dalokat 
énekeltek, a tüzet körül járták és szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek általában 
szerencsehozó erőt tulajdonítottak. 
Időjárási, éghajlati okokkal magyarázható, hogy Szent Iván éjjelének ünnepe az 
északi (skandináv és balti) népeknél a mai napig élő, valódi ünnep. A zord, hűvös 
éghajlaton az egyébként rövid nyár érkezése igazi öröm az emberek számára. Ma is 
ezerszámra lángolnak fel a máglyák Szent Iván éjjelén, általában valamely 
magaslaton, hogy minél messzebbre látszódjék. A fiatalok "páfrányvirágot" keresnek 
(a hiedelem szerint ezen az egyetlen éjjelen virágzik a páfrány, aki a virágot 
megtalálja boldog és gazdag lesz). A János nap mágiájához tartozik az egészség- 
bőségvarázslás is. Gyógynövényeket, füveket is szórtak a tűzbe, máshol a füvekből 
koszorút fontak, ettől remélték a jószág termékenységét, egészségét. Az észtek 
különös jelentőséget tulajdonítottak a János nap hajnalán szedett harmatnak, ezt 
életvíznek tartották, ezzel mosták meg a beteg szemet, úgy tartották, ettől 
meggyógyul. 
 
További jeles napok: 
• Június 5. – Környezetvédelmi világnap 
• Június 8. – Az óceánok világnapja 
• Június 21. – A zene világnapja 
• Június 25. – A barlangok napja 
• Június 27. – A cukorbetegek világnapja 
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A könyvtár nyitásával kapcsolatban mindenki figyelje a facebook oldalunkat, ott ki 
fogom írni, ha már kapok valami tájékoztatást.  
Addig is vigyázzunk magunkra, egymásra, és reméljük minél hamarabb találkozunk 
a KÖNYVTÁRBAN!!! 

 
Kocza Ferencné – könyvtáros 

 

 
Kedves Betegeink! 

 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. júniusától dr. Hutvágner Rozália és dr. 
Kapuvári Péter rendelésére a váróterembe kihelyezett ERODIUM betegirányító 
terminálon keresztül tudnak bejelentkezni vagy időpontot foglalni. 
Az új betegirányítási rendszernek köszönhetően a várótermi zsúfoltságot tudjuk 
csökkenteni, mely a koronavírus miatt kialakult járványügyi vészhelyzetben rendkívül 
fontos közegészségügyi érdek. 
Az Erodium betegirányítási rendszer előnyei:  

• a terminálon TAJ szám vagy névvel történő bejelentkezés után a páciens 
azonnal látja, hányan várakoznak előtte, így – ha sok a várakozó – későbbi 
időpontra is foglalhat időpontot 

• a páciensnek lehetősége van választani, hogy orvosi vagy csak asszisztensi 
ellátást (pl. kötözés, injekció beadás) kíván igénybe venni 

• a bejelentkezést követően egy automata fogja névvel vagy sorszámmal behívni 
a soron következő beteget, az érkezési sorrendnek megfelelően. 

A rendszer igény szerint további extra szolgáltatásokat is kínál betegeinknek, melyet 
a rendelőben egy jelképes 500.- forintos összegért megvásárolható, személyre 
szabott Erodium kártyával tudnak majd igénybe venni.  
Az Erodium kártyával igénybe vehető extra szolgáltatások: 

• otthonról történő időpontfoglalás interneten vagy 24 órán át elérhető 
telefonközponton keresztül 

• okos telefonon keresztül bárhonnan megnézhető a rendelőben várakozók 
száma és lehetőség van távolról „beállni a sorba” következő várakozónak 

• amennyiben a páciens nem igényel orvosi vizsgálatot, pl. csak az állandó 
gyógyszerei felírását kéri vagy gyógyszeradagolásának megbeszélését estleg 
INR értékhez gyógyszerszedési útmutatást szeretne, akkor ezt otthonából az  
Erodium rendszeren keresztül egyszerűen jelezheti számunkra. Válaszukat 
rövid időn belül elektronikusan megkapja, gyógyszerfelírás megtörténtéről is 
értesítjük. 

• az Erodium kártyával rendelkező beteg az otthon mért vérnyomás vagy 
vércukor értékeit rögzítheti, leleteit beszkennelheti, melyet az orvos 
folyamatosan tud követni. 

További információ:  www.erodium.hu 
Pécsváradi Egészségügyi Központ 

 

http://www.erodium.hu/
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Étkezési díj befizetési időpontok 

 
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban 

szedi be: 
Június 15 hétfő 

 
 

Mihály Emese – élelmezési ügyintéző 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.nagypall.hu/

