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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja
Tisztelt Nagypalli Választópolgárok!
A közeledő országgyűlési választások miatt szólok most Önökhöz. Mint azt Önök is
tudják 32 éve vagyok Nagypall község független polgármestere. Soha nem tartoztam
semmilyen párthoz, mert azt vallottam ilyen kicsi faluban nem a párt politikai érdekek
a fontosok, hanem az, hogyan tudjuk településünket fejleszteni élhetőbbé tenni.
Ebben a 32 évben megéltem sok minden változást, próbáltam minden választási
ciklusból a legtöbbet a falu fejlesztésére fordítani. Azonban az elmúlt 12 év olyan
fejlesztéseket és fejlődést hoztak községünk életébe, melyet a korábbi években nem
tapasztaltunk. 490MFt értékben fejlesztettünk ingatlanokat és két új ingatlannal
bővítettük vagyonunkat. Csak a fontosabb beruházásokat emelném ki, önkormányzati
útjaink mind megújultak, intézményeinket (óvoda, iskola, önkormányzati hivatal,
könyvtár, ravatalozó, kézműves ház) korszerűsítettük, energetikai fejlesztéseket
végeztünk intézményeinknél napelemekkel termeljük meg a villamos energiát. A
közvilágítást is korszerűsítettük, építési telkeket hoztunk létre, ott kiépítettük a
vízvezetéket, pormentes utat létesítettünk a telkekhez, sportparkot építettünk,
kiépítettük a WIFiEU4 ingyenes internethozzáférést közterületeinken. Közterületeink
karbantartásához eszközöket tudtunk vásárolni (traktor, fűkaszák stb). Ezekhez a
fejlesztésekhez 446M Ft támogatást nyertünk el és 45M Ft önerőt biztosítottunk.
Ezen felül teljesen megújult a Szabadság utcai aszfaltréteg, a felhagyott vasúti
pályatestnél évek óta problémát okozó vízgyűjtő töltését is elbontották,
helyreállították.
2012-ben még olyan közfoglalkoztatási programokat tudtunk teremteni, mely csak a
nagypalliaknak adott munkalehetőséget és 20 fővel dolgoztunk, segítettük a
munkanélkülieket. Mára ez a létszám lecsökkent 3 fő a közterületen 5 fő pedig a
kézműves műhelyben dolgozik. A 8 főből 3 fő a nagypalli lakós, tehát nagyon sokan
eltudtak helyezkedni a szabad munkaerő piacon.
A felsorolt fejlesztésekkel szebbé, élhetőbbé tettük kis falunkat.
Szeretnénk, ha községünk tovább fejlődne, erre a 2019-ben létrehozott Magyar Falu
Program ad további lehetőséget, mely a falvak fejlesztését tűzte ki célul. A program
segítségével megoldóhat 5 éven belül a település szennyvízberuházása is.
Ezért kérem Önöket adjanak bizalmat a jelenlegi FIDESZ-KDNP Kormánynak és dr.
Hargitai János országgyűlési képviselőnek, hogy tovább szépüljenek épüljenek
falvaink. Hajrá Magyar Falvak!
Grátz Erika - polgármester

2022. április
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata részt vett az LdU által 2022. március
1-én 18:00 órakor Pécsett a Tudásközpontban megtartott információs előadáson,
melyen az LdU elnöke Englenderné Hock Ibolya és jogásza, Dr. Buzál Attila
ismertették az őszi közvéleménykutatás eredményét és az abból fakadó feladatokat,
valamint szó esett a parlamenti választásokkal kapcsolatos praktikus
tevékenységekről és feladatokról.
Fontos, hogy az országgyűlési képviselők választása során 106 képviselőt egyéni
választókerületben választanak meg, az országos listáról pedig 93 mandátum kerül
betöltésre. A választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
pártlistára szavazhat. A magyarországi német névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként szereplő választópolgár a választókerületében egy egyéni jelöltre,
és az országos német listára szavazhat. A német listát a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata állítja.
Az országos regisztráltak száma a regisztrációs időszak lezártakor 33.364 fő lett mely
nagyon szép eredmény. Aki elmegy és regisztrált a nemzetiségi listára az összesen
két lapot fog kapni.
Az egyik a német lista, fontos, hogy erre kellene szavazni, ha szeretnénk, hogy Ritter
Imre ismét parlamenti képviselő lehessen.
A másodiklap az egyéni jelölt, ahol mindenki pártállásának és értékrendjének,
világnézetének és világlátásának megfelelően azt választhatja a több név és párt
közül akit csak akar.
Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzata továbbra is aktívan vállal szerepelt a
közösségi életben is. Önkormányzatunk idén is támogatta a Nagypalli Borversenyt,
melyre 102 db borminta érkezett. A bírálat során megállapítást nyert, hogy a gazdák
egyre ügyesebbek, hiszen a minták közül csak 5 kapott oklevelet, a többi mind szép
értékelt eredményt ért el. Nagypall Borának címét idén a Dobszai Pince nyerte
Chardonnay borával melyhez szívből gratulálunk!
Önkormányzatunk idén is igyekezett megfelelő pénzügyi támogatás nyújtani mind az
Óvoda mind az Iskola részére, hogy olyan húsvéti ajándékokat kaphassanak a
gyerekek, melyek az intézmények az oktatás és nevelés színvonalát erősíteni tudja.
Tájékoztatunk mindenkit, hogy idén megrendezésre kerül az Országos Német
Borverseny. A bormintákat 2022. március 29.-30. napján 13-18 óra között lehet leadni
Mecseknádasdon a Liszt Ferenc utca 75. szám alatt a Kultúrházban. A minták
nevezése fajtánkként 1500.- forint. Eredményhirdetés 2022.április 9. napján lesz 18
órakor Mecseknádasdon a Sportcsarnokban, ahol az eredményhirdetés után a jó
hangulatot a Platin Zenekar garantálja.
Önkormányzatunk arra buzdít mindenkit, hogy vegyen részt minden rendezvényen és
aki regisztrált a nemzetiségi névjegyzékbe az április 3-án kelljen útra és menjen el a
kijelölt választási helyiségbe (szavazókör) és adja le a szavazatát, a német listára.
Bérces Attila - elnök
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche 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.
A tavasz kezdetét nagy örömhírrel köszönthettük. Az Iskolakertekért Alapítványhoz
beadott pályázatunk elfogadásra került:
„Örömmel értesítjük, hogy az Országos Iskolakert-fejlesztési program Iskolakerti
Alapozó Alprogram IV. ütemére beküldött pályázata támogatásra kiválasztásra
került.”
Az elnyert pályázattal kertünk elindításához szükséges eszközcsomagot állítanak
össze, mely alapeszközöket és egy magcsomagot tartalmaz. 30 órás ingyenes
képzést szerveznek egy óvodapedagógus részére. Biztosítanak pedagógiai
mentorálást, aki felkeresi intézményünket és segít végig gondolni az iskolakert
kialakítását, meglévő programokba való integrálását, a kerti tevékenységek
szervezését, hogy minél sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai szempontok.
Zöld Óvodaként ezt egy kivételes ösztönző támogatásként tudhatjuk be. Kertészeti
mentorálást is kapunk egy ökológiai szemlélet kertész szakember személyében, aki
egyszeri helyszíni látogatás során segít átgondolni a termesztéstechnogiát és a
növényvédelmet. A tapasztalatok alapján írásos javaslatot készít, a program
futamideje alatt az iskolakertben felmerülő további kérdéseket online megválaszolja.
Pályázatunkhoz kertvezető óvodapedagógusunk számára három iskolakerti témájú
online kiadványt is eljuttatnak.
Óvodánk 2017-ben nyerte el első alkalommal a megtisztelő Zöld Óvoda címet, melyet
a 2021-ben benyújtott pályázatunk alapján másodszor is nekünk adományozott az
Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkársága. A cím és a
logó használatára 2024. december 31-ig vagyunk jogosultak. Az eredményünket
elismerő oklevél mellé az Agrárminisztérium által elkészíttetett Zöld Óvoda kültéri
táblát is kaptunk, melyet kértek, hogy az óvoda falán helyezzünk el, így is jelezni a
külvilág felé gyermekeink egészséges, környezettudatos nevelése iránti
elkötelezettségünket.
Zöld Óvodaként a szemléletformáláson és szelektív hulladékgyűjtésen kívül
rendszeresen megemlékezünk a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról.
Mivel a gyermekekkel szívesen barkácsolunk, így március 1.-én az Újrapapír napjáról
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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. Ez a jeles nap egy olyan
alkalom, amikor elgondolkodunk, hogy honnan jön és hová tart az a rengeteg papír,
ami körülvesz bennünket.
Március 8.-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 Zóka Benett köszöntötte
versikével a nőket.
A március 15-i eseményekre rövid
kis műsorunkkal március 11-én
emlékeztünk meg a könyvtárban.
„Víz, víz, tiszta víz” A Víz
Világnapjára
készülve
heti
projektben „Víz” témában tartottunk
foglalkozásokat.
Gyermekeink
képeskönyv
nézegetéssel
ismerkedhettek a vizes élőhelyekkel
és az ott élő állatokkal. Játszottunk
vizes
ráhangoló
játékokat,
hallhattak vízzel kapcsolatos találós
kérdéseket, hallgattunk dalokat,
amelyben víz szerepel. Földgömböt
is néztünk, amelyen vizeket
kerestünk. Megbeszéltük, hogy a föld nagy részét víz borítja, de ebből csak nagyon
kevés az édesvíz. Beszéltünk a víz halmazállapotairól, építő és pusztító hatásáról és
arról, hogy a víz, mint az egyik fontos elem, jelen van mindannyiunk életében.
Felhívtuk a gyermekek figyelmét arra is, hogy miért fontos a víz az élőlények számára
és mire használjuk (mosakodás, fürdés, főzés, ivás, mosás, mosogatás). Vízzel
kapcsolatos dalokat énekeltünk, verseltünk, ismeretterjesztő kisfilmeket néztünk a víz
körforgásáról. Elsétáltunk a régmúlt nagypalli mosójához (az asszonyok ott kézzel
mosták a ruhákat, nap, mint nap-fáradságos munkával). Programunk zárásaként
március 30-án felkérésünkre újra ellátogattak hozzánk a BMBB Baranya Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság munkatársai, akik vizes közlekedési játékokkal,
vetélkedőkkel színesítették délelőttünket.
Március 18-a az Újrahasznosítás világnapja egy igazán jeles alkalom volt arra, hogy
beszéljünk számokról, és arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy amit
lehetséges, biztosan újrahasznosítsunk.
A tavaszi napéjegyenlőség idejére három jeles névnap, (Sándor, József, Benedek)
esik, akiket meleget hozó embereknek is hívnak. Számos népszokás, időjóslás, népi
hiedelem fűződik e napokhoz, melyekkel megismertettük óvodásainkat.
Március 20-án a Boldogság Világnapján Örökös Boldog Óvodaként az óvoda zárt
facebook csoportjában jelképes ölelést küldtünk, és boldogságot kívántunk
mindenkinek. Hagyományosan e napon nyitja meg felületét a Boldog Óvoda és az
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Örökös Boldog Óvoda pályázat. A 2022/2023-as nevelési évre is beadtuk
pályázatunkat az Örökös Boldog Óvoda cím megtartására.
Március 24-én Bergmann Marianna fényképész húsvéti és anyák napi fotózása volt,
melyet a Kultúrházban szerveztünk.
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 28-án Cserné Erzsi kedves meghívásának tettünk eleget. Teknősbékát,
kakast, tyúkot, kacsát, galambot, és sok-sok nyuszit nézhettünk meg udvarában,
mellyel már a húsvétra és a Föld Napjára készülődünk.
Óvodánkban a beíratás a 2022/2023-as nevelési évre április 20.-án ( csütörtökön) és
április 21.-én (pénteken) lesz 8 és 16 óra között.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- Gyermek lakcímkártyája
- Gyermek születési anyakönyvi kivonata
- Gyermek TAJ kártyája
Örömmel nyugtázzuk, hogy kis óvodánkat az idei nevelési évben már 25 apróság tölti
meg gyermekzsivallyal – amely a maximális férőhely. Remélhetőleg ez a
gyermeklétszám hosszú időre így is marad!
Jó egészséget, mindennap szebb napot és boldogabb-reményteljes jövőt kívánok
minden kedves Olvasómnak!
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
Pécsvárad Gyermekorvosi Rendelő tájékoztatója
Kedves Betegeink!
Rendelésünk 2022.04.01.-től változik.
Dr. Wilheim Andrea rendel: minden hétfőn, kedden, szerdán.
Dr. Varjú János rendel: minden csütörtökön, pénteken.
Rendelési idő: hétfő, szerda: 9-12h, kedd, csütörtök: 9-11h, péntek: 11-13h.
dr. Wilheim Andrea – gyermekorvos
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
Mi is történt március hónapban az iskolások életében?
Ha azt a szót hallom, hogy MÁRCIUS, akkor mindig ezek jutnak az eszembe. Itt a
tavasz! Melegszik az idő és egyre hosszabbak a nappalok. Érezzük a tavasz illatát,
halljuk a madarak csicsergését. A napsütéses idő jókedvet varázsol mindenkinek,
hisz az első napsugarak kezdik simogatni az arcunkat. Ilyenkor jó minél többet
tartózkodni a friss levegőn és figyelni, ahogy felébred körülöttünk a természet.
Március rengeteg jeles nappal büszkélkedhet. Ezekről a napokról iskolásainkkal is
megemlékeztünk.
MÁRIUS 8.: Nemzetközi Nőnap: A nők iránti tisztelet és megbecsülésének napja,
amelyet Magyarországon 1948 óta tartanak. E jeles napra mi is emlékeztünk. Az
iskolás fiúkkal szép tavaszi csokrot készítettünk. Ezzel és a gyönyörűen megtanult
verssel köszöntöttük iskolánkban a lányokat, tanító néniket, ovis lányokat, óvó
néniket, dadus nénit, konyhásokat és a hivatal női dolgozóit.
Ezen a napon iskolásainkkal
Pécsváradon
megtekintettük
a
Filharmónia következő
ifjúsági hangversenyét.
Műsoron a DixImage
Acoustic Band előadása
volt, ahol a mi kis
iskolásaink
segítségét
kérte
a
zenekar.
Mindenki nagyon jól
érezte magát!
MÁRCIUS 12.: Gergelyjárás: Ez a szokás az iskolaalapító IV. Gergely pápa nevéhez
kötődik. A régmúlt időkben az iskolás gyerekek ilyenkor püspöknek, kapitánynak,
huszárnak öltöztek, és házról házra jártak. Szerepjátékokat adtak elő, énekeltek,
hogy új diákokat toborozzanak. Adományokat is gyűjtöttek maguk és tanítójuk
számára.
Ugyan a mi iskolásaink ezt nem tették, de március 16-tól egy elsős kislánnyal bővült
a csapatunk!
MÁRCIUS 15.: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének a napja.
Ezen a napon tört ki Pest – Budán a forradalom, s kezdődött meg országunk másfél
évig tartó szabadságharca. Fő célja az Osztrák Császárságtól való függetlenség
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kivívása, a nemzeti önállóság megteremtése volt. E naphoz fűződik a szabad magyar
sajtó megszületése is. Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál vezetésével a Pilvax
– kör kinyomtatta a 12 pontot és a Nemzeti dalt.
Iskolásainkkal műsorral készültünk e jeles napra. Megemlékeztünk a főbb
eseményekről. A műsort fel is vettük a Könyvtárban. Köszönjük Liza a lehetőséget!
Majd a műsor után lesétáltunk a Kopjafához, ahol mindenki letűzte a szépen
elkészített szivecske zászlóját.
Március 17-én ellátogatott iskolánkba Báling Aranka, akivel iskolásaink tojást
festettek.
MÁRCIUS 18, 19, 21.: Sándor, József, Benedek: A népi időjóslás szerint ezek a
napok meleget hoznak. Sándor „viszi el” a telet. A József napján visszatérő fecskék
és gólyák tollazatából, de még a szivárvány színeiből is a várható termésre
következtettek. A Benedek napján vetett hagymát benedekhagymának nevezték és
gyógyító erejűnek tartották.
MÁRCIUS 22. A
víz
világnapja.
Ezen a napon
Projekt
napot
tartottunk, a vízé
volt a fő szerep
matek
órán,
magyar órákon és
német órán is.
Mindenki
elkészítette a saját
kis akváriumát is.
Nagyon jól éreztük
magunkat!
Március utolsó napjaiban el kezdtünk hangolódni a húsvétra.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napunk április 8-a, péntek lesz. A szünet után
az első tanítási napunk április 20- a, szerda lesz.
Iskolánkba a beiratkozás 2022. április 21. (csütörtök) 8:00-18:00, 2022. április 22.
(péntek) 8:00-16:00 – kor lesz.
Mindenkinek Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok magam, kolléganőim és a kis
iskolások nevében is!
Darmosné Gyenis Valéria
tanító
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület
Egyesületünk 4 tagja 2022. március 21-22-én a Hímesházi Tájházban 53 óvodás
gyereknek tartott kézműves foglalkozást. A Népi Kézműves Alkotóházak és
Műhelygalériák IX. Országos hete alkalmából egyesületünk is kinyitotta a Nagypalli
Kézművesházat 2022. március 26-27-én, a rendezvénynek 15 látogatója volt.
Készüljünk együtt a húsvétra
Sok szeretettel várnak a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület tagjai
2022.április 10-én vasárnap 13 és 17 óra között
a Nagypalli Kézművesházban húsvéti kézműves foglalkozásra és
vásárra.
Gyertek írjunk tojást, készítsünk tojástartókat együtt. Ajtó vagy
asztaldíszt csuhé nyuszival vagy más természetes alapanyagból.
15 órakor tojás kereső verseny gyerekeknek!
A vásáron egyedi kézműves alkotások láthatók, illetve
megvásárolhatók!

Dékány-Szabó Ildikó – elnök

Étkezési díj befizetési időpontok
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre.
Április 13 szerda
Megértésüket köszönjük!
Mihály Emese – élelmezésvezető
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub
Március
13-án
színházlátogatást
szerveztünk a Pécsi
Nemzeti Színházba,
ahol
a
„Valahol
Európában”
című
musicalt nézhettük
meg. A tagságból 28
fő jelentkezett.

Március 19-én rendeztük meg az
elmúlt év őszén elmaradt disznótoros
rendezvényünket, melyet a Magyar
Falu Program Falusi Civil Alap
keretein belül elnyert „Rendezvények
a Nagypalli hagyományok jegyében”
programsorozat záró rendezvénye
volt.

A rendezvény nagyon jó hangulatban
igazi tavaszi időjárásban zajlott le.
Sütöttünk, főztünk, ettünk, ittunk
szórakoztunk.
Rendezvényünket meglátogatta dr.
Hargitai János országgyűlési képviselő
is,
aki
elismerte
egyesületünk
mozgalmas és hagyományőrző életét.
Április 29-én pénteken 18 órakor klub estet tartunk, ahol megbeszéljük a következő
időszak programjait. (társadalmi munka, kirándulás)
Bérces Boldizsárné – elnök
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KÖNYVTÁRHÍREK
Kedves Könyvtártagok!
Az időjárás sokszor megviccel minket, legtöbbször tényleg nem tudjuk, milyen évszak
is van. Reggel tél, pár óra múlva tavasz, aztán néhol már havazást is mond az
előrejelzés. Hihetetlen! De ami biztos, a húsvéti nyuszika lassan közeledik, a
gyerekek nagy örömére. Sokan feldíszítjük az otthonunkat, udvarunkat szebbnél szebb dekorációval, és jó néhány helyen a faluban, az utcákon is megjelennek a
tavaszi, húsvéti díszek. Nálunk sincs ez másképp, hiszen úgy gondolom már
megszoktuk, a buszmegálló mindig „átöltözik” az időszaknak megfelelő „öltözetbe”.
Ezúton is köszönöm a segítséget Darmosné Gyenis Valinak, Dékány-Szabó
Ildikónak, és Mihály Jánosnak.

Péter Erika: Húsvétra
Régen elmúlt már az újév,
tavasz virrad, itt a húsvét!
Virág, barka, nyuszi, tojás,
sonkaillat, fonott kalács.
Megérte a várakozást,
festhetjük a piros tojást!

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor is Jézus Krisztus
feltámadására emlékezünk. Számos népszokás, hagyomány is kapcsolódik az
ünnepkörhöz, melyek jelentős része nem épült be a keresztény vallás rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi szokásai maradt fent.
Legfontosabb eleme a tojás, az ősi termékenység-szimbólum, amely a világ szinte
összes népénél fellelhető, a kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált. A
tojásfestés a régebbi időkben nem kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb és mégis
mutatós megoldás a levél és hagymahéj felhasználásával készült díszes tojás volt.
Régen az egész család részt vett az ünnepi misén, és megszenteltették a
templomban az ételt, ami a húsvéti asztalra került. Nagypénteken készítették a
süteményt és ekkor áztatták be a sonkát, amit nagyszombaton főztek meg, akárcsak
a kolbászt. Elmondások alapján a tojást a sonka levében kell főzni, így sokkal
ízletesebb lesz, végül pedig szalonnával bedörzsölve fényesíthető. Ez került az
asztalra, a gyerekek ajándékába, és a locsolók is ebből kaptak.
Húsvét másnapja, húsvéthétfő a fiatalok ünnepe volt – mondják 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
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jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások
szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a házakat és különböző versek, énekek
kíséretében locsolták meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért “cserébe a lányok
pirost tojást adtak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi,
másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve
megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat. Ez még ma is
élő hagyomány, hiszen a fiúk most is kitörő lelkesedéssel locsolják a lányokat,
különböző „technikával”. Van olyan, aki egy vödör vízzel, szódás üveggel, de
hallottam már olyat is, hogy locsoló tömlővel készült a fiatalember meglocsolni a
„virágszálat”, nehogy elhervadjon. Ti is várjátok a locsolókat? Csak ne felejtsétek el
megajándékozni őket cserébe!!!
Viszont egy kicsit tekintsünk vissza az
elmúlt hónap eseményeire is. Az 184849-es forradalom és szabadságharc
eseményeit idéztük fel a könyvtárban.
Pedagógusainkat
segítségül
hívva,
először az ovisok, majd az iskolások
szerepeltek, énekeltek, verset szavaltak.
Minderről felvételt készítettem, amit a

facebook oldalra is feltöltöttem,
mindenki meg tudja nézni. A
megemlékezést követően együtt
sétáltunk át a Petőfi utcába a
Kopjafához, ahol mindenki letűzte
a
nemzeti
színű
zászlóját,
szivecskéjét. Ezúton is nagyon
köszönöm az óvó néniknek és a tanító néniknek, hogy kérésemre felkészítették a
gyerekeket, nagyon ügyesek voltak mindannyian.
Továbbra nagyon sok szeretettel várok minden olvasni vágyót a könyvtárba.
Folyamatosan bővül a könyvkínálatunk, és heti rendszerességgel érkeznek a
folyóiratok is.
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBA!!!
Kocza Ferencné
Könyvtáros
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TAVASZI ZSONGÁS
Nagypall Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett „Kistelepülési önkormányzati rendezvények”
elnevezésű pályázatán, ahol 2022. április 30-ig van lehetőségünk kulturális
rendezvényt szervezni.
Első rendezvényünk a „Télűző-Tavaszváró”-t március 5-én tartottuk meg.
Második rendezvényünk TAVASZI ZSONGÁS, melyet
2022. április 23-án szombaton rendezünk meg a közparkban.
Program:
10:00 órától kispályás gyermek foci
11:00 órától Táncolj velem vidám, zenés-táncos, interaktív gyermekműsor
buborék party-val, ajándékkal és meglepetéssel!
12:00 ebéd
13:00 – 16:00 óráig kispályás felnőtt foci
16:00 órakor fúvós koncert
A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozás, gyerekjátékok, arcfestés várja
a résztvevőket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Rossz idő esetén a változtatás jogát fenntartjuk!
Kispályás mérkőzésekre csapatok jelentkezését várjuk, illetve ebéd igényeket
április 20-ig kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalban.

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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