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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Május első vasárnapján köszöntsük az édesanyákat!

Édesanyánk az a személy, akivel
születésünkkor (de már előtte is) először
kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a
láthatatlan kötelék meg marad egész
életünkben. Ő az, akihez örömünkkel,
bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen,
aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki
számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a
legfontosabbak,
akárhány
évesek
legyünk is.

Május első vasárnapján köszöntsük az édesanyákat.
Sokan még mindig csak telefonon, videóhívásokon tudják felköszönteni szeretteiket,
el kell tekinteniük attól, hogy idős szüleiket, nagyszülőiket megöleljük.
Vigyázzunk rájuk – vigyázzunk egymásra, és gondoljunk arra, hogy vége lesz ennek
a járványnak és akkor ismét együtt ünnepelhetünk, megölelhessük szeretteinket.

Grátz Erika - polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Nagypalli lakosok!
Sajnos mindennapjainkat még mindig a koronavírus járvány alakítja, naponta
próbálunk megfelelni a több mint egy éve tartó kihívásnak.
Április 19-én ismét megnyithattuk az óvoda és az alsó tagozatos iskola kapuit. Az
óvodában az első héten csak kevés gyermek érkezett.
Április végén az oltási igazolvánnyal rendelkezők már nagyobb szabadságot
kaphattak, nekik már kezd kitárulni a világ.
Ahhoz, hogy régi életét mindenki mielőbb visszakaphassa a lakosság átoltottságát
kell növelni. Arra kérek mindenkit, aki teheti és eddig nem tette meg regisztráljon és
olttassa be magát. Ezzel saját magán kívül családját, szeretteit és környezetét is
megvédi.
GYORS OLTÁSI LEHETŐSÉG!!
Dr Bíró Ferenc volt háziorvossal közösen lehetőséget adunk mindazok számára, akik
az oltás miatt nem szeretnének utazni.
A helyi orvosi rendelőben május 3.-án hétfőn 17:30 – 18:30 óra között regisztrációval
egybekötött oltásra hívjuk mindazokat, akik még nem regisztráltak és/vagy nem
részesültek oltásban.
Az oltást dr. Bíró Ferenc végzi.
Oltóanyag: Sinopharm vakcina
A helyszínen biztosítjuk a regisztrációt, a nyilatkozatok kitöltését, ezért kérjük a TAJ
kártyájukat hozzák el. Regisztrációt követően azonnal megkapják az oltást.
Kérem, éljenek a lehetőséggel!
Elmarad községünk tavasznyitó rendezvénye is a hagyományos Nagypalli Pince
Galéria megnyitó ünnepsége, sőt ez évben sem nyitja ki a kapuit.
Az, hogy milyen rendezvényeket tudunk megtartani ez évben arról még nincs konkrét
információnk. Mi óvatosan kezeljük a tömegrendezvényeket, melyre csak azok
mehetnek, akik rendelkeznek oltási igazolvánnyal.
Fejlesztési hírek
Terveknek megfelelően haladnak a felújítási munkák az önkormányzati hivatal
épületében, valamint az óvoda udvar is lassan elkészül.
Az elmúlt évben benyújtott és tartaléklistára majd elutasításra került útfelújítási
pályázatunkat ez évben ismét benyújtottuk, bízva az idei év pozitív elbírálásában.
Ez évtől évi két alkalommal zöldhulladékot is elszállít a Dél-Kom Kft. Első alkalommal
május 6-án csütörtökön kerül sor. A következő oldalon olvashatják a szolgáltató
tájékoztatóját.
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Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk lehetőséget kapott a Magyar Falu Program keretében, hogy
pályázatot nyújtson be a felelős állattartás elősegítése érdekében. A pályázat
keretében az Önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a
település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák ivartalaníttatására, ezzel
egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel
(mikrochippel) történő megjelölésére.
Önkormányzatunk előzetes igényfelmérés keretében kéri a kutya és macska
tulajdonosokat, hogy a nagypall@t-online e-mail címen vagy telefonon (72 466 752,
vagy 30 305 3731) jelezzenek 2021. május 31. napjáig, hogy nyertes pályázat esetén
igénybe kívánják-e venni a támogatást, illetve hány állatra kérik és mely szolgáltatást
(ivartalaníttatás/veszettség elleni védőoltás/transzponderes jelölés).
EBÖSSZEÍRÁS
Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége 2021 évben
ebösszeírást tart. Az összeíráshoz szükséges adatlapot, mely újságunkkal együtt
minden háztartás megkap kérjük május 31-ig juttassák vissza hivatalunkba, mely
ideiglenesen az orvosi rendelő melletti helységben található.
Köszönjük a közreműködést!
Grátz Erika - polgármester

NAGYPALLI ÉRTÉKTEREMTŐK HÍREI
Kedves Vásárlóink!
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Nagypalli Kézművesház
folyamatosan új termékekkel bővül. A mindig kaphatók szőnyegek, táskák, konyhai
kiegészítők, valamint a nélkülözhetetlen maszkok, és horgolt termékeink mellett,
jelenleg is új projekt megvalósításán dolgozunk.
Térjenek be hozzánk, nézzenek körül!
VÁRJUK ÖNÖKET!
Nagypalli Kézművesház dolgozói
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha –
Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Április mikor virágoznak a fák, bokrok, nyílnak a virágok, mikor már hosszabbak a
nappalok.
Ismét egy mozgalmas, sok-sok munkával, pályázatírással, rajzpályázatokra és
ünnepekre, jeles napokra készülődéssel teli hónapnak nézhettünk elébe a
járványügyi helyzet ellenére is.
Húsvét előtti héten a két nagycsoportos fiúnknak otthoni tanulásra locsolóverset
küldtünk, melyet kérésünkre az anyukák megtanítottak fiaiknak és a versmondásról
videofelvételt is készítettek. Keppert Soma anyukája aznap töltötte fel az óvoda zárt
facebook csoportjába, miután az ovi nyuszi ellátogatott hozzájuk, Kocza Máté
anyukája pedig húsvét hétfőjén, a locsolás napján.
Április 11-én a Magyar Költészet Napjára emlékeztünk. Az óvoda zárt facebook
csoportjában kértük a szülőket, mondják el gyermekeiknek, hogy e napon ünnepeljük
hazánkban a „Magyar Költészet Napját”. Ötleteinkkel igyekeztünk mi is közelebb
hozni a magyar irodalmat a családokhoz. József Attila néhány gyermekekhez szóló
művét osztottuk meg írásban, dalban, mesében. Kértük továbbá, hogy olvassák fel a
költő „Altató” című versét gyermekeiknek, így emlékezve meg a jeles napról, József
Attila születésének napjáról.
Április 15-én és 16-án tartottuk az óvodai beíratást a 2021/2022-es tanévre. 7 új
gyermeket írattak be óvodánkba, így a következő tanév végéig 22 gyermekkel
számolhatunk.
A kormány rendelkezése értelmében április 19-én a járványügyi intézkedések
megtartásával újranyitottuk intézményünket.
Ugyanezen a napon értesültünk az ORFK-tól, hogy a Biztonságos Óvoda alkotói
pályázaton csoportos kézműves alkotásunk a zsűrizés alapján III. helyezettet ért el.
Nyereményünk 1 db Zebra Zebi –városi közlekedés játszószőnyeg, valamint az
alkotócsoportban
minden
gyermek
részére
egy
közlekedésbiztonsági
egységcsomag.
A BMBB Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság” Így közlekedtek Ti” címmel
meghirdetett rajzpályázatán óvodás kategóriában Hecker Hanna középső csoportos
óvodásunk megyei III. helyezettet ért el.
Április 22-e a Föld Napja., amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld bolygó
megóvására. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, a
környezetvédelemről, a természet megóvásáról, a veszélyeztetett állatokról,
növényekről, a Föld népeiről. Népzenét hallgattunk, rajzokat, Föld-festményeket
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készítettünk. Mondtunk találós kérdéseket,
szólásokat, közmondásokat a Földről. Szintén
a Föld Napjához kapcsolódóan gyermekeink
nagy-nagy örömére egy szuper kis dalt
tanultunk (Fele kék, fele zöld- A Föld dala). A
jeles napon egy nagy sétát tettünk Nagypallon,
közben megcsodáltuk a gyönyörű árvácskákat,
tulipánokat. Április 26-án, egy lassan homályba
vesző
hagyomány
felelevenítésével
emlékeztünk meg Szent György napjáról. (A
hagyomány szerint gazdálkodók e napon ápr.24-én-hajtották ki állataikat a legelőre, nagy
vásárokkal ünnepelték…stb.) Beszélgettünk a
naphoz fűződő babonákról is. A programot az
„Én elmentem a vásárra fél pénzzel” gyermekdal eljátszásával, valamint a „Szent
György napján” című dal meghallgatásával zártuk.
Április 28-án tartottuk soron következő Boldog óránkat. A hónap témája a
megbocsátás gyakorlása volt. A téma feldolgozását segítette a „Tündéri bocsánat”
című mese, ami jól kapcsolódott a Föld napi projektünkhöz is. Megtanultuk a 4
varázsszót: Sajnálom! Kérlek, bocsáss meg! Köszönöm! Szeretlek! Aki megbocsátott:
az lemond a haragról, leteszi sérelmeit, leteszi a bosszúvágyat. Akinek
megbocsátanak: nő az önbizalma, hinni kezd abban, hogy jobb emberré válhat.
A tánc világnapja április 29-én van, amit idén is megünnepeltünk kis óvodásainkkal.
Ez alkalommal egy rövid óvodai bemutatófilmmel, illetve a nagysikerű slágerre
táncolva, mozogva, játszva ünnepeltük ezt a szuper napot! A tánc életöröm,
összetartozás – ez jut eszünkbe, ha megnézzük a Nagypalli Német Nemzetiségű
Óvoda felvételét, amellyel mi is csatlakoztunk a dél-afrikai előadó, Master KG
„Jerusalema”című slágerének táncos mozgalmához. A dél-afrikai DJ-producer Master
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KG és Nomcebo Jerusalema című dalának videóklipjét már több mint 125 millióan
tekintették meg. A dalhoz kapcsolódó táncos kihívás kapcsán pedig a világ minden
tájáról láthatunk felvételeket a közösségi médiában, és nem csak táncosok, hanem
baráti társaságok, osztály- vagy éppen munkahelyi közösségek, kicsik és nagyok is
megtanulták a lépéseket és perdültek táncra erre az életörömet közvetítő afrikai dalra.
Köszönettel tartozunk Heckerné Jagados Diának, aki segítette koreográfiánk és a
videofilm elkészítését! Óriási élmény volt a gyerekeknek!
Április 30-án délelőtt tartottuk anyák napi ünnepségünket, melyen a járvány miatt
sajnos az idei évben sem lehettek jelen az anyukák és a nagymamák. Gyermekeink
erre az alkalomra műsorral készültek. Ügyesen daloltak, verseltek, táncoltak az
anyucik, mamucik szívből jövő köszöntésére. A műsorról videófelvételt készítettünk,
melyet feltöltöttünk az óvoda zárt facebook csoportjába. Az anyukáknak,
nagymamáknak és dédiknek elküldtük ajándékaikat, melyet május első vasárnapján
átadhatnak nekik gyermekeik, unokáik, dédunokáik.
Az anyáknapi műsorunk után, az óvodás és iskolás fiúk együtt szalagokkal májusfát
díszítettek, mely az iskola udvarában került felállításra a kislányok nagy örömére.
Énekszóval, muzsikával, vidám dallamokkal közös körtáncot jártunk a fa körül.
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
Március végén és április első napjaiban kipihentük magunkat a tavaszi szünetben és
újult erővel vágtunk neki április 7 –én ismét az online oktatásnak. Áprilisból ez már
csak másfél hét volt, hisz április 19 – én újra találkozhattunk. Furcsa volta
gyerekeknek, hogy ismét az iskolapadban ülnek. Viszont nagyon örültek egymásnak,
hiszen utoljára március 5- én látták egymást.
Április 11 –e a Magyar Költészet napja. E jeles napon József Attila magyar költőnk
születésnapját ünnepeljük, aki 1905. április 11 – én született. Ezt a napot egyik híres
versével, az „Altató”-val elevenítettük fel, hisz a másodikos olvasókönyvben erről
tanultunk.
Április 15 – 16 - án történt a leendő elsősök beiratkozása. Három új kisdiák iratkozott
be iskolánkba: Keppert Soma Péter, Kocza Máté és Papp – Dobszai Hunor. Örülök,
hogy a mi kis iskolánkat választottátok és bíztok bennünk!
Április 22 –e a Föld Napja. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról,
az iskolában mi is így gyűjtjük a szemetet. Valamint beszélgettünk a környezet
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megóvásáról, a környezetvédelemről, a Földön lakó élőlényekről: növényekről,
állatokról, emberekről.
A kislányaink örömére április 30- án a fiúkkal együtt májusfát állítottunk az iskola
udvarába, az ovisainkkal együtt. Vidám körtáncot jártunk a fa körül.
Május első vasárnapja Anyák napja. kis iskolásainkkal nagy szeretettel készülünk e
jeles napra. Az anyukáknak és a nagymamáknak készített kis szívhez szóló
ajándékokat 30 – án, azaz pénteken viszik haza a gyerekek. Liza egy szuper ötlettel
rukkolt elő. A buszmegállót piros szivecskékkel díszítette fel, melyen üzenni lehet az
anyukáknak és a nagymamáknak. Az iskolások apró kis üzeneteit is megtalálhatjátok
a szivecskéken.
Szeretnék mindenkivel megosztani egy örömhírt. Dóri néni kisfia, azaz Őry András
április 28-án megszületett! Gratulálunk a kislegényhez! Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk Nektek!

Darmosné Gyenis Valéria
tanító

Étkezési díj befizetési időpontok
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban
szedi be:
Május 12 szerda
Megértésüket köszönjük!
Mihály Emese - élelmezésvezető

2021. május
KEDVES KÖNYVTÁRTAGOK!
Úgy
gondolom,
abban
mindannyian
egyetértünk, hogy a május hónap egy
különleges hónap, hiszen május első
vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat,
dédiket ünnepeljük. Ilyenkor versekkel,
rajzokkal, ajándékokkal kedveskedünk nekik.
Én most ezzel a verssel szeretnék MINDEN ÉDESANYÁNAK NAGYON BOLDOG
ANYÁKNAPJÁT kívánni!!!
Mentovics Éva: Elmesélem, hogy szeretlek
Mikor járni tanítottál,
lehajoltál hozzám.
Azt súgtad, hogy: drága kincsem…
s megcsókoltad orcám.

Oly sok éjjel virrasztottál
kívánságom lesve.
Álmot hozó meséd nélkül
sose múlt el este.

Ölelgettél, cirógattál,
ápoltad a lelkem.
Kedves szóval terelgettél
– bármi rosszat tettem.

Beszédre is tanítottál –
szívesen mesélek.
Elmesélem e szép napon,
hogy szeretlek téged.

Ahogyan a barna mackók
szeretik a mézet,
Édes, drága jó Anyácskám
úgy szeretlek téged.
Ami szintén különlegessé teszi ezt a
hónapot, az a GYEREKNAP, amit minden
évben, május utolsó vasárnapján tartunk,
és ezen a napon a gyerkőcök a
főszereplők. Sajnos a járvány miatt nem
szervezhetünk
nekik
közösségi
programot, de mindenképpen igyekszünk
a
kedvükben
járni,
apróságokkal
megajándékozni őket.
Amit viszont megtehetünk, sétálhatunk a
szabadban, az erdőben. Azt szeretik a
gyerekek is, és nekünk felnőttek számára
is jót tesz a friss levegő.
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Változékony időjárásunknak köszönhetően, sajnos nem mindig megoldható a séta.
Ilyenkor, ha időnk engedi, üljünk le egy jó kis könyv társaságába, olvassunk, akár
saját szórakoztatásunkra, akár egy mesekönyv felolvasásával gyermekeink nagy
örömére.
Én is kedveskednék egy kicsit a kisebbeknek, rossz idő esetére, ezzel a kis
színezővel.

Utolsó információim szerint, Magyarország Kormányának április 26-i tájékoztatójának
megfelelően, hamarosan nyithatnak a könyvtárak is a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők számára, amint a beoltottak száma eléri a 4milliót. Viszont sajnos semmi
pontosat nem tudok! Amint újabb információ birtokába jutok, mindenkit tájékoztatni
fogok!
Addig is ne feledjétek, ha szeretnétek könyvet kölcsönözni, hívjatok bátran, házhoz
viszem! (06-70/628-6363)
Remélem, hamarosan találkozunk a KÖNYVTÁRBAN!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros
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

