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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Kedves Nagypalli lakosok!
Pünkösd ünnepe meghozta mindenki számára a korlátozások részbeni eltörlését és
ismét szabadon, szabadabban élhetünk.
Megszűnt a közterületen a maszkviselés, valamint a kijárási tilalom. A védettségi
igazolvánnyal rendelkezők nagyobb szabadságot kaptak, hiszen látogathatják a
színházakat, mozikat, zenés táncos rendezvényeket, fürdőket.
A bevásárlóközpontokban azonban egyelőre fenntartják a másfél méteres
távolságtartást és a kötelező maszkviselést is. A 16-18 éves korosztály felügyelet
nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem
védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben
történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.
Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy
magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalomban,
családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is lehet.
Ha vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó
védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Amennyiben a rendezvény céljára az egész
vendéglátó üzletet kibérlik, vagy ott biztosítható a résztvevők elkülönítése a többi
vendégtől, akkor a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta és az
elkülönített részen nem kötelező a maszkviselés sem.
A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a
sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a
szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott)
rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak
látogathatják.
A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által
látogatható.
Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyek életkortól és
helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak.
Kedves Nagypalliak!
Köszönettel tartozom Önöknek az elmúlt időszakban mutatott példaértékű
magatartásukért. A járvány lecsengőben van, és reméljük a negyedik 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: 2021. június 30.
A tanulók az elismeréseket ez évben postai úton, illetve a pénzjutalmat banki
átutalással kapják meg.
Kedves Nagypalliak!
Mindannyian már nagyon váruk azt a pillanatot, mely a korlátozó intézkedéseket oldja
fel. Azonban a jelenleg még érvényes korlátozások miatt úgy döntöttünk, hogy ez
évben is elmarad a Falunap és Pogácsafesztivál rendezvényünk.
Megértésüket köszönjük!
Gyors oltási lehetőség!
Községünkben is lehetőséget biztosítottunk azok számára, akik a védettségi oltás
miatt nem tudtak vagy nem akartak oltópontokra elutazni.
Május 3-án dr. Bíró Ferenc volt háziorvos közreműködésével helyi regisztrációval
Sinopharm vakcina oltóanyagot kaphatott az első körben megjelent 20 fő. A második
körös oltásra május 29.-én került sor, ahol a korábbi oltottakon kívül 6 fő új regisztrált
is részt vett és három féle vakcina közül választhattak.
Köszönjük, hogy éltek a lehetőséggel!
Háziorvosi rendelés
Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. június 1-től minden hónap első, második és
harmadik keddjén 12:30 – 13:30 óra között dr. Kapuvári Péter háziorvos rendel a
Nagypalli orvosi rendelőben. Az érvényben lévő védelmi intézkedések miatt a
váróteremben egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat.
Grátz Erika - polgármester
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Anyakönyvi Hírek
Születés
Deleróza Ákos

Halálozás
Molnár Gáborné élt 63 évet

Társaságunk 2021. június 16-tól az alábbi menetrend módosítás bevezetését
kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai
Minisztériumnál.
5825 Mohács – Himesháza – Pécsvárad autóbuszvonalon
- a Mohács, Autóbusz-állomásról 10:30 órakor szabadnapokon Himesházára;
munkanapokon Himesházán át Pécsváradra induló járat 10 perccel később
közlekedik. Ennek megfelelően a járat munkaszüneti napok kivételével naponta
Mohács, Autóbusz-állomásról 10:20; Székelyszabar, Kultúrháztól 10:40 órakor indul
és Himesháza, Szűri elágazáshoz 10:50 órakor érkezik és munkanapokon tovább
indul 10:51 órakor, Geresdlak(Püspöklak), Flórián utca 10:58; Maráza, Forduló 11:12;
Fazekasboda, Rét u. 11:24; Nagypall, Községháza 11:29; Pécsvárad, Kollégiumhoz
11:35 órakor érkezik. A járat Pécsváradon csatlakozást ad a Pécsre 11:40 órakor
induló autóbusznak.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha –
Kindergarten und Küche Pahl
Kedves Olvasó!
Május a tavasz utolsó és legszebb hónapja, amit igen imádunk, hiszen már megcsap
a nyár első meleg fuvallata, hosszúak a nappalok, az iskolásoknak közeleg a várva
várt vakáció.
Április 30-án egy igazán mozgalmas napot hagytunk magunk mögött. Ekkor 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 anyák napi 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.
Idei évben óvodánk is csatlakozott április 30-ána Tracht Tag- Népviselet Napja
felhíváshoz. Német nemzetiségi óvodaként fontos számunkra a német nemzetiség
kultúrájának, életének, hagyományainak átörökítése gyermekeink számára. Erre a
napra népviseletbe öltöztünk, német nemzetiségi táncokat jártunk, megtekintettük a
helyi Német Múzeumot, rövid német mondókákat mondogattunk.
A Palánta Sorsfordító Alapítvány évek óta megajándékozza ballagó gyermekeinket
az „Állatkerti séta” című mesés hangzókönyvvel. Örömmel vettük át idei évi
támogatásukat is.
Május 4-én elmondtuk gyermekeinknek, hogy a hagyományoknak megfelelően 1991
óta e napon tartjuk a magyar tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki
a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének: a
bátorságnak, az önfeláldozásnak, az állhatatosságnak, a becsületnek és az emberek
megsegítésének.153 éve, hogy gróf Széchenyi Ödönnek, a „ legnagyobb magyar”
fiának, a magyar tűzvédelem legfontosabb alakjának közbenjárására a tűzvédelem
eszköz-és követelmény- rendszerének kidolgozásával, saját szaklap és segélyegylet
alapításával megalakult a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, amely 1936-ban az
első tűzvédelmi törvény kiharcolásával alapozta meg tekintélyét.
Immáron 6 éve május 8-án tartják hazánkban a Magyar Kézműves Fagylalt Napját.,
mivel ez a dátum hasonlít legjobban a fagylaltra: az V. hónap „V” -je a tölcsérre, a 8-
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as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Gyermekeinknek elmondtuk a
történetet, fagyit barkácsoltunk, majd jégkrémet fogyasztottunk.
A Közlekedési kultúra napján, május 11-én megismerkedhettünk a rendőr
munkájával, a rendőrautóval, valamint számtalan kreatív, játékos közlekedési
ismeretszerző ötletet valósítottunk meg. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos biztonságos közlekedésre, a természeti társadalmi környezet
tiszteletére, szeretetére, a veszélyforrások felismerésére, feltérképezésére óvodás
szemmel.
„….. évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében…” írja Hermann
Ottó. Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepük van a zöld
napoknak is. Egyik ilyen nap a Föld napjának testvérünnepe a „Madarak és Fák
Napja”, melyet minden évben május 10-én ünneplünk meg. Ez a nap a természet és
az élővilág védelmének napja. Fontos, hogy mindenki figyelmét felhívjuk e jeles
napra, hiszen környezetünk védelme mindannyiunk közös feladata. Hagyományunkat
évről-évre színesítjük újabb ötletekkel. Megfigyeltük az óvoda udvarán található fákat,
megneveztük őket. Különböző technikákkal madarakat barkácsoltunk és két fát
Nagypall buszmegállójának díszítésére is készítettünk. Madárhangokat hallgattunk,
beszéltünk az élő helyükről, szaporodásukról. Mesét olvastunk, a kíváncsi kisrigóról,
a fecskékről, gólyákról. Puzzle képeket raktunk ki, ismert madarakról. Végül
mozgásos játékot játszottunk, a fészeklakó kismadarakkal. Célunk volt, hogy
kialakítsuk a gyermekekben a természetvédelem iránti elkötelezettséget. Két
óvodásunk rajzával beneveztünk a Zöld Óvoda Bázisintézmény Városközponti Óvoda
Köztársaságtéri Tagóvodája által a Madarak és Fák napjára meghirdetett
rajzpályázatra, melyen a 117 rajzoló óvodás közül Hecker Hanna középső csoportos
óvodásunk első helyezést ért el.
„Legyen fűbe bújtatós, tücsök ciripelős, örömmel teli minden napotok!” -így
köszöntöttük az óvoda zárt facebook csoportjában május 15-én a családokat, a
Családok Nemzetközi Napján. „Vigyázzunk Szeretteinkre, s így a jövőben is együtt
élhetünk a család csodájában, mert nem tudhatjuk mennyi időt tölthetünk Velük!”
Bújócskázzunk a nappal…, napvédelmi bunkit készítettünk a „Nap Gyermeke”
pályázati kiírásra. A pályázattal szeretnénk felhívni a gyermekek figyelmét a napozás
veszélyeire, amelynek nyári időszakban fokozottan ki vannak téve.
Május 20-án a Méhek Világnapján elmondtuk a gyerekeknek, hogy 2018 óta minden
évben e napon ünnepeljük kis sárga-fekete rovarbarátainkat, akiknek szorgos
munkája biztosítja sok növény beporzását. Daloltunk, verseltünk a méhecskéről,
barkácsoltunk is méheket.
Május 21-én Védőnői szűrés volt az óvodában.
Május 22.-én elkezdtük a középső-és nagycsoportosok tanév végi DIFER felmérését.
Pünkösd napján virágba öltöztetjük a lelkünket…, a hosszú hétvégét megelőző
pénteken beszéltünk a gyermekeknek a pünkösdi hagyományokról, mondókáztunk,
daloltunk a pünkösdre.
Május utolsó vasárnapja családi ünnep, a világ gyermekeinek a napja, Nemzetközi
Gyermeknap, melyet a Föld számos országában megünnepelnek. Május 28-án a
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, közösen az iskolával
gyermeknapi rendezvényt szerveztünk, ahol a BÁB-OVI interaktív előadásának
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megtekintése után elfogyaszthattuk Bérces Erzsi néni kemencében sült, finom
lepényeit.

További programjaink:
Június 4 (péntek) Ötödik nevelés nélküli munkanap
Június 10 Kirándulás Székelyszabarba a Natúr-Életmód Tanyára
Július 1 (csütörtök) Kirándulás Pécs (Buborék Játszóház)
Július 9 (péntek) Évzáró és Ballagás
Köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában segítette, támogatta munkánkat a
2020/2021-es nevelési évben! Olvasóimnak nagyon boldog, élményekkel teli nyarat,
ezen felül jó egészséget, sok erőt a mindennapokhoz, és védettséget kívánok minden
betegséggel szemben!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető

Étkezési díj befizetési időpontok
Az étkezési díjakat a falugondnok a következő időpontban
szedi be:
Június 16 szerda
Mihály Emese – élelmezési ügyintéző
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
Május hónap egy igen mozgalmas hónap szokott lenni az iskolák életében. Ilyenkor
még egy utolsó hajrá következik a tanév vége előtt.
Május első vasárnapja Anyák napja volt. 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 üzenetei is a
buszmegállóban ékeskedtek, amit Liza haza is küldött a gyerekekkel.
Május 10: Madarak és fák napja. Ismét projektnap keretében beszélgettünk, illetve
barkácsoltunk e jeles napon. Ez a nap „testvére” a Föld napjának. Célja, hogy felhívja
a természetvédelem iránti elkötelezettséget, kialakítsa és elmélyítse azt. Ezen nap
alkalmából rengeteg madarat készítettünk, ami a buszmegállónkat és az
osztálytermeinket díszítik.
Pünkösdkor jól jött a három napos pihenő. Így az utolsó hajrában volt egy kis
szusszanásnyi ideje mindenkinek. Bár az időjárás nem mindig volt kedvező a hétvége
folyamán, de remélem mindenki fel tudott töltődni a friss levegőn.
Nyakunkon a nyár, és ennek köszönhetően Liza megkért, hogy nyári hangulatba
varázsoljuk át a buszmegállót. Kis iskolásainkkal napraforgókat hajtogattunk, amiről
mindenkinek a nyár jut az eszébe. Ez a napraforgó készítés nagyon megfogta a
gyerkőcöket, mert azóta szünetekben és még otthon is ezzel foglalatoskodnak. Hol
kisebb, hol nagyobb virágokat hajtogatnak.
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Bár én úgy gondolom, hogy minden nap
gyermeknap. De ezt a napot töltsétek gyermekeitekkel. A gyerekek nagyon
meghálálják, ha minél több „hasznos” órát vagyunk velük. Elég egy kedves mosoly,
egy kedves tekintet tőlük és már le is vettek a lábunkról… Ezen nap alkalmából az
ovisainkkal együtt az iskolaudvarban a BÁB – OVI – nak köszönhetően egy szuper
előadást fogunk megtekinteni. Majd utána Bérces Erzsi néninek köszönhetően finom
lepényt kóstolunk.

Gyenis Valéria - tanító

7

2021. június
Kedves Könyvtártagok!
Ezúton is értesítek Mindenkit, hogy a Nagypalli Könyvtár
MEGNYITOTTA KAPUIT végre!!!

Új könyvek – regények, ifjúsági regények, mesekönyvek, szakkönyvek, valamint
újságok várják régi és új olvasóinkat.
Azonban, a Kormány által elrendeltek alapján van néhány szabály, amit be kell
tartanunk:
• A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY ELLENŐRZÉSE A BELÉPÉSNÉL
KÖTELEZŐ, ÉS CSAK FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNNYAL EGYÜTT
ÉRVÉNYES
• SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ
• A KISKORÚAK (18 év alattiak) CSAK KÍSÉRŐVEL LÉPHETNEK BE A
KÖNYVTÁRBA, HA VAN A KÍSÉRŐNEK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYA!
• KIHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ
• MAXIMUM 2 FŐ LÁTOGATÓ TARTOZKODHAT A KÖNYVTÁRBAN
• VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY HIÁNYÁBAN, TOVÁBBRA IS A
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, VAGY AZ AJTÓBAN VALÓ ÁTADÁS MŰKÖDIK!
Kérek Mindenkit, tartsuk be a szabályokat!
Nyitvatartásunk viszont nem változik:
KEDD 8:00 – 12:00
SZERDA 8:00 – 12:00
CSÜTÖRTÖK 14:00 – 18:00
Végül, szeretném megkérni Minden Kedves Olvasónkat, hogy hozzák vissza a
könyveket, amiknek a lejárati ideje minden bizonnyal lejárt.
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
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