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Ez évben is gazdag programmal sikerült megrendezni a 
hagyományos nyári fesztiválunkat. Fényképes beszámoló a 
következő oldalakon. 
 
 
 
 



2013. augusztus 
 

 
Falunap és VIII. Pogácsafesztivál 

 
A hagyományoknak megfelelően július első hétvégéjén került 
megrendezésre nyári fesztiválunk, melyet Nagypall Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal és a „Tett-Hely” Ifjúsági 
Egyesülettel közösen rendeztünk meg. 
Július 6.-án szombaton kulturális műsorral vártuk az 
érdeklődőket. Felléptek a Pécsvárad Big Band, a nagypalli 

 
óvodások és iskolások, a Fordan Táncklub növendékei, a 
Vókányi Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes.  
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A kulturális műsort követően este hét órától a Harold zenekar 
húzta a talpalávalót hajnalig. Este fél kilenckor 
tombolasorsoláson a sok értékes nyeremény közül a wellness 
csomag is gazdára talált. Ez évben a nagypalli Mihály János 
volt a szerencsés nyertes. A tűzijáték fényeit kicsivel 10 óra 
előtt csodálhattuk meg, mert az előrejelzések azt mutatták, 
hogy nagy vihar közeledik. A hatalmas eső azonban nem 
zavarta meg a bál kitűnő hangulatát. 
Július 7.-én két 
helyszínem tar-
tottuk rendez-
vényünket. A 
parkban délután 
kettő órakor a 
bográcsok alatt 
meggyújtották a 
tüzet, valamint a 
pogácsákat is 
hozták a 
versenyzők 
zsűrizésre. 
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A versenyzők hangulatát a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
Fúvószenekar térzenéje tette színesebbé. A főzőversenyre 10 
csapat jelentkezett, míg pogácsát harmincan hoztak zsűrizésre. 
A fesztiválsátorban mindez idő alatt már a gyermekeket várta a 
„Tett-Hely” Ifjúsági Egyesület által szervezett gyermek 
programok. Kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
arcfestés és 
Ribizli Bohóc 
szórakoztató mű-
során is részt 
vehettek mind a 
kicsik mind a 
nagyok.  A foci-
pályán lovago-
lásra volt lehe-
tőség.  
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A parkban eközben a zsűri tagjai megkezdték munkájukat. Ez 
évben a pécsváradi Kreutz András, Őry Borbála a Borostyán 
Virágüzlet tulajdonosa és Illés József az Illés Kft ügyvezetője 
volt. A zsűrinek ez évben sem volt könnyű dolga, hiszen 

finomabbnál fino-
mabb pogácsák 
és ételek közül 
kellett kiválasztani 
az első három 
helyezetteket.  Az 
asztalok terítése 
is ötletesek és 
szépek voltak. 
 
 

A pogácsasütők helyezettjei: 
1. Lasszerné Schnell Ingrid 
2. Nidlingné Buzsics Diána 
3. Dobszai Jánosné 

A legszebben megterített asztalt ez évben a Fakanál Forgatók 
csapata nyerte el. 
A főzőverseny helyezettjei: 

1. Közszolgák 
2. Fakanál Forgatók 
3. START Közmunkások 

A délután folyamán kisebb záporok próbára tették a 
versenyzőket, de a jó kedvet és a hangulatot nem tudta 
elrontani. Az eredményhirdetések után vacsora és beszélgetés 
következett. A kétnapos rendezvény ismét nagyon sok embert 
megmozgatott, hiszen mindkét napon nagyszámú résztvevő 
volt jelen programjainkon. A rendezvény fő támogatója a 
Mecsek Takarék Szövetkezet volt. További támogatóink: 
Csorba Győző Megyei Könyvtár, „Tett-Hely” Ifjúsági Egyesület, 
Profil Gumiszerviz, Pall-Petrol, Pécsváradi Architekt Kft, Bakóné 
Mező Zsuzsanna és a Sunyi Söröző. 
További fotók: www.nagypall.hu oldalon tekinthetők meg. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda-Kindergarten Pahl 

 
Óvodánkban június végén és július első hetében a falunapi 
műsorra készülődtünk a gyermekekkel. 
Július 1-én a nagypalli Deák-és Mihály családokhoz 
látogattunk, ahol a gyermekek nagy örömére a házigazdák álla-

tait nézhettük 
meg. Mindkét 
család nagy 
szeretettel fo-
gadott ben-
nünket.  
 
Köszönjük 
kedvességü-
ket, vendég-
szeretetüket! 
 
 
 

A falunapot megelőző péntek délelőttön jégkrémeztünk a Sunyi 
Sörözőben, délután az óvoda dolgozói is segédkeztek a 
fesztivál sátor dekorálásánál. 
Július 6-án rövid kis táncos műsorunkkal emeltük a falunapi 
műsor színvonalát. 

Július 16-án Pécsre 
kirándultunk a Mosoly-
ország Játszóházba, ahol 
egy önfeledt játékórát 
tölthettek óvodásaink. 
Az élménydús játék után 
kirándulásunk hangulatát 
fokozta, hogy ebédre egy 
McDonald’sos Happy 
Meal menüt fogyaszt-
hattak a Plázában a 
McDonald’sban. 
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Nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönjük Grátz Erika polgármester asszonyunknak és Kófiás 
Endrének(Bandinak) a buszokat. 
Köszönjük továbbá az óvoda szülői szervezetének anyagi 
támogatását az ebédhez, valamint Tibi-és Zoli sofőröknek a 
hangulatos utazást! 
Július 17.-től július 31.-ig Somogyi Bernadett (Betti néni) 
hitoktatónk helyettesít óvodánkban a szabadságolások idejére. 
Leendő új kolléganőnk szeptember 1-től lesz alkalmazásban. 
Augusztus 5-től augusztus 31-ig az óvoda zárva tart, ez idő 
alatt NYÁRI SZÜNET és NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS lesz. 
Konyhánk augusztus 9-ig üzemel, augusztus 12-től a főzés 
szünetel.  
Szünet utáni első munkanap: 2013.szeptember 2.(hétfő). 
A nyár további részében a falu lakosságának és a 
gyermekeknek jó pihenést, kellemes vakációt kívánok! 

Illésné Speiser Mária óvodavezető 
 
  

Könyvtárhírek 
 
 
 
 
 
 

 
 
Idén könyvtárunk is készült egy kis kiállítással a Falunapi 
rendezvényre. A kiállítás Nagypall községről összegyűjtött 
könyvekből állt, többek között megtekinthették a régi és 
különböző hagyományokból álló népviseletekről készült képes 
könyvet, Frouke Schouwstra és Eddy Smid            
Szemtől szemben - Nagypall tükörben című könyvét, melyből 
visszatekintést láthattak a mindennapi élet apróságaiból. 
Továbbá megtekinthető volt a Nemzeti Geográfia kiadó 
Értékőrzők sorozatának első száma, „Mesterünk Báling 
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Lászlóné, Aranka „ címmel, mely Báling Lászlóné – Aranka néni 
iparművész és kézműves munkásságát mutatja be. 
A felsorolt könyvek továbbra is megtekinthetők a könyvtárban. 

 
 
 
Két zenés, táncos 
fellépést is tudtunk a 
rendezvényre hívni a 
Pécsi Csorba Győző 
megyei könyvtár 
támogatása által. 
 
 
 
 

Augusztus 20.- tól – augusztus 27.-ig 
a könyvtár ZÁRVA tart! 

Nyitás: Augusztus 28.-án szerdán. 

 
Minden kedves olvasónak jó pihenést, kellemes nyarat kívánok! 
 

Szávics Edina – könyvtáros 
 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy augusztus 13.-án kedden 
10-19 óra között karbantartási munkák miatt 

GÁZSZÜNET 
lesz Nagypall község egész területén. 

 
 

 
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/

